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4.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 108
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības
prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā
arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas
rekomendācijām
PIELIKUMI
PIELIKUMS NR.1 Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) studiju kursu apraksti;
PIELIKUMS NR.2. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts
standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja
iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
PIELIKUMS NR.3. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) studiju programmas izmaksas un to kalkulācija;
PIELIKUMS NR.4. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota)
un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju
programmām;
PIELIKUMS NR.5. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) informācija par studējošajiem visā pārskata periodā:
PIELIKUMS NR.6. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju
kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
PIELIKUMS NR.7. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
PIELIKUMS NR.8. Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA
(kods 42722) studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
PIELIKUMS NR.9. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju kursu apraksti;
PIELIKUMS NR.10. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju programmas
satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam
un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem
aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta
profesija;
PIELIKUMS NR.11. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju programmas
izmaksas un to kalkulācija;
PIELIKUMS NR.12. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) salīdzinājums ar vienu
tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga
studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts
atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
PIELIKUMS NR.13. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) informācija par
studējošajiem visā pārskata periodā:
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PIELIKUMS NR.14. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju 676
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) aptauju rezultātu
kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana
studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
PIELIKUMS NR.15. Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju 680
programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studējošo pašpārvalde
un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
PIELIKUMS NR.16. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu
kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību,
īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju
vai profesionālo kvalifikāciju.
PIELIKUMS NR.17. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus
PIELIKUMS NR.18. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras
saraksts pārskata periodā.
PIELIKUMS NR.19. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību
(piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot
to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā.
PIELIKUMS NR.20. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību
palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu
studiju programmu īstenošanā.
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PIELIKUMS NR.21. Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš,
informācija par iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu
ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu.
PIELIKUMS NR.22. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par
kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst
kopīgā studiju programma.
PIELIKUMS NR.23. LSPA Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas
nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi.
PIELIKUMS NR.24. Citi dokumenti pēc augstskolas vai koledžas ieskatiem.
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PIELIKUMS NR.25. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
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5

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par
2015./2016.ak.gadu.
-2016-

1.

STUDIJU
VIRZIENA
VESELĪBAS
RAKSTUROJUMS LSPA KOPUMĀ

APRŪPE

LSPA Studija virziena VESELĪBAS APRŪPE Pašnovērtējuma ziņojums par
2014./2015. un 2015./2016. studiju gadu sagatavots saskaņā ar:
 LR MK noteikumiem Nr.668. „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu
akreditācijas noteikumi” /2015/ 1
 LR MK noteikumiem Nr.512. „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu” /2014/2
 Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam /LATVIJA2030, 2013/3
 Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam /NAP2020, 2014/4
 Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. –2020. gadam /IZM, 2013/5
 LSPA attīstības stratēģiju 2015. – 2020.gadam /LSPA, 20156
 LSPA Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam /LSPA,
2014/7
 Pasaules fizioterapeitu konfederācijas standartu / ER-WCPT,2013/8
 Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs vadlīnijām / EUFAPA, 2006/9
 Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standartu /WCTP,2013/10
 Eiropas augstākās izglītības tīkla fzioterapijā struktūrai (ENPHE)11
 Starptautiskā sporta fizioterapijas standartu /IFSPT/12
 Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/13
 Sporta fizioterapijas kompetencēm un standartiem/2005/14
 Fizioterapeita profesijas standartu /MK Nr.99., 2012/ 15
 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam 16
LSPA Studiju virzienā „Veselības aprūpe” iekļautas 2 studiju programmas:

LR MK noteikumi Nr.668. Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi,
http://likumi.lv/ta/id/275560-augstskolu-koledzu-un-studiju-virzienu-akreditacijas-noteikumi
2
LR MK noteikumi Nr.512. „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
http://likumi.lv/doc.php?id=268761
3
Latvijas Ilgtspējības Attīstības Stratēģija līdz 2030.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
4
Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam, http://www.pkc.gov.lv/par-nap2020
5
IZM Izglītības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam,
http://tap.mk.gov.lv/doc/2005/IZMPam_070114_IAP2020[1].3766.docx
6
LSPA Attīstības stratēģija 2015. – 2020.gadam,
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
7
LSPA Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģijai 2015.-2020. gadam
8
Pasaules fizioterapeitu konfederācijas standarts /WCPT/, http://www.wcpt.org/guidelines/accreditation
9
Eiropas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
10 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
11 ENPHE, http://enphe.org/
12 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
13
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
14 Sporta fizioterapijas kompetences un standarti/2005/
https://spatestifspt.files.wordpress.com/2014/03/sptcompetenciesstandards-final-draft.pdf
15
Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 http://likumi.lv/doc.php?id=254920
16 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965
1
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I.

II.

1.1.

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija”
(kods 42722) ar LR IZM studiju akreditācijas komisijas 2015.gada 19.jūnija
lēmumu Nr.376, ir akreditēta līdz 2017.gada 18.jūnijam.
Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (kods 47722) ar LR IZM studiju akreditācijas komisijas
2015.gada 19.jūnija lēmumu Nr.376 ir akreditēta līdz 2017.gada 18.jūnijam.

Veselības aprūpes studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi
un to saistība ar augstskolas kopējo stratēģiju

Studiju virziena Veselības aprūpe attīstības stratēģija Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā atbilst
Latvijas ilgstspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam /LATVIJA
2030, 2013/, Nacionālās attīstības plānā /NAP2020, 2014/, Sabiedrības veselības pamatnostādnes
2014.-2020. Gadam, LSPA attīstības programmā 2015. – 2020.gadam /LSPA, 2015/ , LSPA
attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam /LSPA, 2016/ , Pasaules fizioterapeitu konfederācijas
Eiropas nodaļas standartā /ER-WCPT/, Starptautiskā sporta fizioterapijas standartā /IFSPT, 2005/,
Eiropas augstākās izglītības tīkla fzioterapijā (ENPHE), Eiropas Standartu Pielāgotās fiziskās
aktivitātēs /2010/, un Latvijas Fizioterapeita profesijas standartā /LV, 2012/ ietvertajiem
vadmotīviem.
1. Nodrošināt tautsaimniecības, kultūras, sociālajām un valsts aizsardzības un drošības
vajadzībām atbilstošas, sporta un veselības aprūpes zinātņu teorētiskajos pamatos
saskaņotas, profesijas standartiem atbilstošas un praksē piemērojamas profesionālās
studijas sporta zinātnes un veselības aprūpes jomās.
2. Attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpes nozarē un to integrēt
studiju procesā, kas nodrošinātu konkurētspējīgus fizioterapijas speciālistus fizioterapijā
sporta jomā Latvijas un starptautiskajā darba tirgū, stiprinot sadarbību ar darba devējiem,
izveidojot darba tirgus prasībām atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm balstītas studijas
sporta zinātnē un veselības aprūpē.
3. Nodrošināt starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību sporta
zinātnē un veselības aprūpē sportā, to integrējot studiju procesā, kas nodrošinātu
konkurētspējīgu sporta jomas speciālistu sagatavošanu, veicinot Latvijas sabiedrības un
valsts izaugsmi, attīstot un atbalstot tautsaimniecības tehnoloģisko progresu.
4. Nodrošināt LSPA kā nacionālas un starptautiskas nozīmes izglītības, zinātnes un sporta
augstskolas ieguldījumu sporta nozares un veselības aprūpes sportā ilgtspējīgā attīstībā,
attīstot Latvijā sporta fizioterapijas pakalpojumu nodrošinājumu visa vecuma personām
ar dažādām fiziskām spējām (SPA, 200517)
5. Attīstīt LSPA veselības un sporta zinātnes starpdisciplināro pieeju rehabilitācijā caur
fiziskajām aktivitātēm cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem attīstību. Pielāgotajās
fiziskajās aktivitātēs ietilpst sporta izglītība, sports, rekreācija un rehabilitācija visa
vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī citas tām paredzētas
priekšrocības (EUFAPA, 200618).

17

Sporta fizioterapijas kompetences un standarti/2005/
https://spatestifspt.files.wordpress.com/2014/03/sptcompetenciesstandards-final-draft.pdf
18
Eiropas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
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6. Balstīt LSPA veselības aprūpes virziena attīstības stratēģiju uz Pasaules Fizioterapeitu
Konfederācijas Standarta vadmotīviem, virziena attīstību vēršot uz politikas sistēmu un
iespējām strādāt kā sadarbības partneriem Eiropas Augstākās izglītības telpā, atbalstot
Pasaules Veselības Organizācijas mērķus līdz 2020.gadam - kļūt par aktīviem
partneriem Latvijas īstenotprioritārās jomās, kur fizioterapeitiem ir būtiska loma
veselības veicināšanā visa mūža garumā /ER-WCPT,201319 /.
Studiju virziens Veselības aprūpē ir cieši saistīts ar LSPA Satversmē definētajiem augstskolas
galvenajiem mērķiem un uzdevumiem:
LSPA darbības galvenais mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt augstāko
akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un sagatavotību, attīstīt sporta zinātni un pētniecību
veselības aprūpē sportā, izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai (LR) nepieciešamo
intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinot un nodrošinot tautas harmonisku attīstību /LSPA APr.,
201620/.
Lai īstenotu LSPA mērķi, ir izvirzīti konkrēti uzdevumi:
1. radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību sporta un
veselības aprūpes jomā, kā arī akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura, maģistra un
doktora grādu), sagatavojot kompetentus profesionāļus sporta nozarē, veselības aprūpē un
sporta zinātnē;
2. izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem, darba tirgus prasībām un nākotnes profesiju
vajadzībām atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm balstītas, Latvijas un ārvalstu
augstskolās savstarpēji atzītas studiju programmas, nodrošinot studējošajiem optimālu
studiju vidi atbilstoši zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām, paplašinot
iekļaušanos konkurētspējīgā darba tirgū un radot iespējas studiju, darba, augstu
sasniegumu sporta un ģimenes dzīves saskaņošanai;
3. uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un komunikāciju ar sabiedrību studiju vides attīstībā,
nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo speciālistu sagatavošanu;
4. nodrošināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām,
rūpējoties par jauno sporta zinātnieku sagatavošanu, tādējādi nodrošinot iespēju iekļauties
pasaules akadēmiskajos procesos, kā arī piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un
profesionālās atziņas, metodes un pētījumu rezultātus, sekmējot jaunāko zinātnes
sasniegumu integrāciju studiju procesā;
5. veicināt LSPA studiju internacionalizācijas procesu un pilnveidot tā koordināciju;
6. sniegt lielākas iespējas studentiem studiju laikā iegūt papildu prasmes ārvalstīs, veicinot
pārrobežu sadarbību un labāko studējošo līdzdalību mobilitātes programmās, tādējādi
uzlabojot izglītības kvalitāti;
7. pāriet uz ECTS kredītpunktu sistēmu, nodrošinot ECTS prasībām atbilstošu studējošo
patstāvīgā darba apjomu un pilnveidojot studējošo komunikatīvās prasmes;
8. noteikt ikvienā studiju programmā sasniedzamos studiju rezultātus un pārveidot
programmu struktūru tā, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu;
9. veidot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas;
10. veidot kopējas grādu programmas ar ārvalstu augstskolām, uzsākot reflektantu piesaistes
kampaņu ārvalstīs;

Eiropas Savienības politikas pamatnostādnes /RC62 5, 2020/
LSPA Attīstības stratēģija 2015. – 2020.gadam
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
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11. veicināt studiju kursu sagatavošanu un vadīšanu angļu valodā vai citās plaši lietotās
valodās;
12. motivēt LSPA personālu par izcilību studijās un pētniecībā;
13. veicināt studējošo un akadēmiskā personāla latviešu valodas un svešvalodu kompetenču
uzlabošanas atbalsta sistēmas izveidi;
14. veicināt tālākizglītošanās studijas, paplašinot sadarbību ar citām augstskolām, zinātniskās
pētniecības iestādēm un izglītības iestādēm, piedaloties tālākās izglītības pasākumos;
15. sekmēt sporta zinātnes, veselības aprūpes un sporta izglītības, augsto sasniegumu sporta,
tautas sporta un pielāgotā sporta attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm.
16. veicināt pētniecības un studiju procesa sinerģiju veselības aprūpes studiju programmu
ietvaros, īstenojot viedo tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu veselības aprūpes nozarē.
17. veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnē un sekmējot zinātnieku konkurētspēju, un
palielinot PLE rādītāju veselības aprūpē LSPA.
18. stiprināt LSPA identitāti Latvijas, kā arī Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas
dimensijā un pasaulē, sadarbojoties un veicinot studējošo un akadēmiskā personāla
apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu augstskolām. /LSPA APr., 201521/.
Kopš 1999.gada Latvija ir pievienojusies Boloņas procesam, kas nosaka vienotus augstākās
izglītības sistēmas uzbūves un diplomu izsniegšanas principus vairāk nekā 40 šīs programmas
dalībvalstīs. Kā Boloņas process, tā arī darba tirgus liek pilnveidot esošās un veidot jaunas studiju
programmas. Saskaņā ar šo procesu, ir nepieciešams veidot atsevišķas studiju programmas, kuru
ilgums ir 3,5-4 gadi (bakalaurs ar kvalifikāciju) ar elastīgu pāreju uz otro izglītības ciklu –
maģistrantūra ar kvalifikāciju 1-1,5 gadi. Studenti 5-5,5 gadu laikā iegūs bakalaura, maģistra
grādu un divas kvalifikācijas /Boloņas deklarācija, 1999, §1022 /.
Viena no prioritātēm ir akadēmiskā personāla un studējošo komunikācijas optimizācija, kas
tiek īstenota augstākās izglītības programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši
augstākās izglītības programmas plānam. Kā arī sekmēt akadēmiskā personāla zinātnisko
pētījumu, metodisko darbu izstrādes kvalitāti un pašizglītošanos. Viens no priekšnoteikumiem
studiju kvalitātes nodrošināšanā ir lielāka daudzveidīgas informācijas un studiju materiālu
pieejamība studentiem /LSPA APr., 2016 23/.
Studiju virziena Veselības aprūpe attīstības plāns ir ciešā sasaitē ar LSPA attīstības
stratēģiju:
 Ieviest procesus, kas vērsti uz virzienā iesaistīto akadēmisko darbinieku pedagoģisko
zināšanu, prasmju un kompetences paaugstināšanu, izmantojot Latvijas un citu valstu
labāko pieredzi un piesaistot attiecīgās nozares profesionāļus;
 Jaunu starpnozaru studiju programmu un moduļu veidošana;
 Gados jaunu akadēmisko darbinieku sagatavošana un iesaiste akadēmiskajā darbā;
 Ārvalstu studējošo turpmāka piesaiste;
 Starpaugstskolu programmu veidošana;
 Atsevišķu kursu un moduļu realizācija svešvalodā, lai attīstītu izglītības eksportu uz citām
valstīm;
 Jaunu prakses vietu organizēšana virziena programmu realizācijai.

LSPA Attīstības stratēģija 2015. – 2020.gadam
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
22 Eiropas augstākās izglītības telpa Eiropas izglītības Ministru kopējā deklarācija pieņemta Boloņā 1999.
gada 19. Jūnijā, http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/bol_dec_LV.pdf
23 - LSPA Attīstības stratēģija 2015. – 2020.gadam,
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
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1.2.

Veselības aprūpes studiju virziena un studiju programmu
perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa.
Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par
darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem

Veselības nozares politiku Latvijas Republikā izstrādā Veselības ministrija, kas vienlaikus
arī organizē, koordinē un pārrauga tās īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības
ministrija sagatavo normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz
atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un
starptautiskajās institūcijās, informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo
iestāžu darbību, kā arī atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā Eiropas
Savienībā ieskaitot tādas jomas kā sabiedrības veselības joma, veselības aprūpes joma, atbilstoši
pieprasījumam veselības nozares darba tirgū, ciešā sasaistē ar Veselības ministrijas izstrādāto
darbības programmu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–2015.gadam, tajā
nodefinētajiem uzdevumiem izglītības sistēmas (tai skaitā veselības aprūpes virziena) attīstīšanai:
 studējošo studiju apstākļu uzlabošana;
 mācību spēku konkurētspējīgas atalgojuma sistēmas izveidošana;
 klīnisko un mācību bāzu attīstīšana atbilstoši studiju prasībām;
 pētniecības iespēju un infrastruktūras nodrošināšana;
 vienotas tālākizglītības principu un sistēmas izstrādāšana;
 studiju programmu pilnveidošana.
Studiju virziena līdzšinējo darba rezultātu un kapacitātes novērtējums liecina, ka tajā var tikt un
tiek izpildīti minētie valsts politikas uzstādījumi, jo studijas studiju virziena “Veselības aprūpe”
realizēšana noris, respektējot sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām,
darba devējiem un absolventiem.
LFA ir veikusi Fizioterapeitu profesionālās karjeras analīzi Latvijā 2016. gadā, kur
respondentu skaits bija 417 fizioterapeiti. Aptauja sniedz aktuālu informāciju par
fizioterapeitiem, kuri jau ir pabeiguši augstskolas, to viedokļiem un darbības sfērām.
2012. gadā no visiem aptaujātajiem respondentiem 145 (87%) strādā profesijā, toties 2016. gadā
profesijā strādā jau 94% jeb 394 no visiem aptaujātajiem fizioterapeitiem. No visiem
respondentiem, 104 (25%) bija LSPA (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas) absolventi. No
šiem 104 cilvēkiem, 93% (97 fizioterapeiti) turpina strādāt par fizioterapeitu.
Fizioterapijas sertifikātu ieguvuši 57% no visiem respondentiem, kas absolvējuši LSPA
Respondentiem tika likts norādīt sfēru, kādā tiek strādāts. Bija atļauts atzīmēt vairākas
sfēras, līdz ar to rezultāti mēdza pārklāties. Rezultāti: Valsts vai pašvaldības veselības aprūpes
iestādē – ambulatori (51%); Privātā ārstniecības iestādē (arī privātpraksē) (43,8%); Mājas
pakalpojumu sektorā (17,26%); Sportā (14,6 %); Izglītības iestādē (8,63%); Sociālās aprūpes
iestādē (5%).
Pēc veiktā pētījuma tiek secināts, ka būtisks profesionāļu trūkums ir sporta praksē
fizioterapijā sportā.
LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā realizētās studiju programmas „Veselības
aprūpes speciālists sportā” ietvaros tika aptaujātas Latvijas Sporta Federācijas /27.02.2013/, kuras
pauda nepieciešamību darba tirgū pēc sporta fizioterapeitiem (Latvijas Vieglatlētikas savienība,
Latvijas tenisa savienība, Latvijas handbola federācija u.c.). Regulāri tiek piedāvātas darba
vakances sporta komandās, klubos un sporta federācijā (LFA, 2016).
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Veselības aprūpes pakalpojumus lielā mērā izšķir cilvēkresursu pieejamība konkrēto
pakalpojumu sniegšanai, jo tikai gadījumā, ja attiecīgajā valstī ir pietiekams attiecīgās jomas
speciālistu nodrošinājums, tā ir spējīga apmierināt valsts iekšējo pieprasījumu, kā arī ārvalstu
pacientu vajadzības. Kopumā 2015.gadā Latvijā 20% iedzīvotāju nebija nodrošinātas veselības
aprūpes vajadzības, kas ir ievērojami vairāk nekā Lietuvā (4.6%) un Igaunijā (10.2%) (Social
Justice Index 2015. gada pētījums)24
Pēc Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra
Valsts statistikas pārskata ir redzams, ka Latvijas Republikā veselības aprūpes speciālistu skaits
rehabilitācijas jomā ir nepietiekošs. Bet pozitīva tendence Latvijā ir fizioterapeita specialitātes
veselības aprūpē prestižs un pieprasījums ar katru gadu, par ko liecina pieaugošais studentu skaits
un speciālistu pieprasījums. Fizioterapeita pakalpojumus plaši izmanto slimnīcās, poliklīnikās,
rehabilitācijas centros, vispārizglītojošās un speciālās skolās, bērnudārzos, pansionātos, sociālās
aprūpes centros, SPA kompleksos, sporta komandās, sporta un fitnesa klubos, valsts, pašvaldības
un privātajās struktūrās. Līdztekus fizioterapeitu darba nozīmīgumam slimību profilakses un
rehabilitācijas jomā, nozīmīgs ir fizioterapeitu ieguldījums sportistu medicīniskajā aprūpē Latvijas
vadošo sportistu dalībai Olimpiskajās un Paralimpiskajās spēlēs, individuālajos un komandu
sporta veidos Eiropas un pasaules kausos, Eiropas un pasaules čempionātos.
LSPA realizētās veselības aprūpes virziena Profesionālās bakalaura studiju
programmas „Fizioterapija” ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” (kods 42722) sagatavoto
speciālistu veselības aprūpē fizioterapijā piedāvājums ir atbilstošs Latvijas republikas funkcionālo
speciālistu pieprasījumam. Ņemot vērā valsts reģionālās attīstības perspektīvo plānojumu
veselības aprūpes un sporta jomā, tuvākajos gados tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums pēc
fizioterapijas speciālistiem un fizioterapijas speciālistiem, tājā skaitā, sporta jomā. Saskaņā ar
Veselības aprūpes statistikas datiem par 2015 .gadu25 rehabilitologu un funkcionālo speciālistu, tai
skaitā fizioterapeitu, skaits nav palielinājies kopš 2011. gada. 2015.gadā tas ir 0.5 uz 10 000
iedzīvotāju, kas pēc vidējiem ES datiem praktiski vērtējams kā nepietiekams atbilstošo speciālistu
nodrošinājums Latvijas veselības aprūpes jomas vajadzībām. Ņemot vērā Latvijas nodrošinājumu
ar veselības aprūpes cilvēku resursiem un rezidentu skaita attiecību, var secināt, ka tuvāko gadu
laikā Latvija saskarsies ar ārstu un vidējā līmeņa aprūpes personāla nepietiekamību 26. Eiropā
vidēji 1 fizioterapeits uz 1000 iedzīvotāju Latvijā vēl nepieciešami vismaz 2000 fizioterapeitu
(2013). Lielākā daļa LSPA absolventu (63,46%) ar vislielāko varbūtību saglabās esošo darba
vietu. 27
LSPA Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā” (47722) ar profesionālajām kvalifikācijām „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” programmas saturs ir vērsts uz sporta zinātnes un
veselības zinātnes integrāciju. Sporta zinātne ir zinātnes nozare, kurā pēta cilvēka fiziskās
veselības, attīstības, sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās likumsakarības. Tā ietver ar
sportu saistītos integrētus pētījumus pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, bioloģijas,
biomehānikas, socioloģijas un ekonomikas zinātnes jautājumos. Savukārt veselības aprūpes
zinātne ir zinātnes apakšnozare, kas apvieno biomedicīnas, psihosociālos, organizatoriskos un
sabiedrības veselības aspektus indivīda un sabiedrības grupu aktuālu un potenciālu veselības
problēmu risinājumus. Tā ir vērsta uz medicīnas tehnoloģiju, uzvedības un organizatoriskās
24

Social Justice Index, 2015 https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Social-Justice-in-the-EUIndex-Report-2015_2015.pdf
25
http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/
26
Latvijas Valsts kancelejas Projekta „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju
izstrāde” Starpziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas salīdzinājumu Baltijas valstīs,
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/starpzinojums_veselibas_pakalp_eksportspejas_salidz_baltija.doc
27
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/andacilvekresursu_planosana_rehabilitacija.pdf
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intervences plānu izstrādi un novērtēšanu, kā arī šo zināšanu pielietošanu, lai uzlabotu uz pacientu
vērstu veselības aprūpi, adaptāciju un dzīves kvalitāti veselībā un slimībā. Veselības aprūpe sporta
jomā ir cieši saistīta ar likumsakarību izpratni par sporta treniņu ietekmi uz sportista veselību,
fizisko attīstību un fizisko sagatavotību dažādos sporta veidos. Sportistu veselības nodrošināšanas
pamatā ir tā funkcionālo spēju noteikšana un sportistu rehabilitācija pie specifiskām sporta
traumām un sporta nodarbību izraisītiem patoloģiskiem stāvokļiem, kā arī profilaktisko pasākumu
pielietošana. Sporta fizioterapijas speciālists veic fizioterapeita speciālista darbu, izmantojot
fizioterapeita tehnoloģijas pielāgojot tās sporta un fiziskām aktivitātēm, veic sportista/pacienta
veselības stāvokļa, funkcionālo un darba spēju novērtēšanu, ņemot vērā iespējamās
kontrindikācijas, veselības apdraudējumus un riska faktorus dalībai dažādu slodžu fiziskās
aktivitātēs, veic izglītojošu darbu ar sportistu/pacientu par viņu funkcionālo stāvokli, organisma
reakciju uz fizisku slodzi, par simptomiem, kuri izraisa kontrindikācijas dažādu slodžu fiziskajās
aktivitātēs un kā šos simptomus novērst vai ārstēt, piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un
profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību, vada citus darbiniekus,
organizē, piedalās vai vada multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbu; ir atbildīgs par
pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu savas profesionālās darbības
laikā.
Sporta fizioterapijas speciālists savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai
multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā, iekļaujot arī citus sporta speciālistus, kā arī
var strādāt kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona.
Latvijas Olimpiskajā vienībā ir iekļauti 114 sportisti28, kuri ir augstākā līmeņa
profesionāļi, kuru veselības stāvokļa uzturēšanā, uzlabošanā un atjaunošanā liela nozīme ir
fizioterapeitiem. Sporta apstākļi prasa jaunas zināšanas un kompetences fizoterapijas jomā, kuras
var attīstīt profesionālās izglītības programmas.
Pieaugot dažādas intensitātes fizisko aktivitāšu popularitātei Latvijā, ir nepieciešami
augsta līmeņa un kompetenti sporta specialisti ar padziļinātām zināšanām par cilvēka organisma
spējām un to novērtēšanu dažādas intensitātes slodzes ietekmē. Profesionālās maģistrantūras
programmas ar kvalifikāciju “Sporta fizioterapeits” viens no mērķiem ir veicināt sporta
fizioterapeita kompetenču attīstīšānu sabiedrības veselības uzlabošanai, kas ir saskaņā ar
Starptautiskās Sporta Fizioterapeitu federācijas standartu29 .
Mūsdienu sports ir vērsts uz panākumu gūšanu bieži aizmirstot par pilvērtīgu sportista
ķermeņa balsta-kustību sistēmas attīstīšanu un tā kontroli. Sporta fizioterapeits ir starpdisciplināras
profesijas pārstāvis, kuram savā darbībā ir jāpārzina gan sporta, gan veselības aprūpes
pamatprincipi, tāpēc sporta fizioterapeitam svarīgi ir sekot līdzi sportista treniņa procesam, lai
kontrolētu balsta-kustību sistēmas izmaiņas palielinātas fiziskas slodzes laikā.
Šī studiju programma sekmē plašākus ar veselības un sporta zinātni saistītus integrētus
pētījumus medicīnas, bioloģijas, biomehānikas, neirofizioloģijas, sporta farmakoloģijas sporta
pedagoģijas un sporta psiholoģijas zinātnes jautājumos. Studiju programmā tiek ievēroti standarti
un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā veselības aprūpes
zinātnē.
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir viena no pakalpojumu sniegšanas profesionāļu
specialitātēm un akadēmisko pētījumu jomām, kura veicina personu atšķirīgo īpašību pieņemšanu,
rūpējas par labāku piekļuvi aktīva dzīvesveida un sporta iespējām un sekmē inovatīvus
risinājumus, sadarbības pakalpojumu sniegšanu un pašpārliecības veidošanas sistēmas.
Pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs ietilpst sporta izglītība, sports, rekreācija un rehabilitācija

28

LAtvijas Olimpiskā vienība http://www.lov.lv/sportisti/
Sporta fizioterapijas kompetences un standarti/2005/
https://spatestifspt.files.wordpress.com/2014/03/sptcompetenciesstandards-final-draft.pdf
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personām ar invaliditāti, kā arī citas tām paredzētas priekšrocības (EUFAPA, 2006)30. Maģistra
studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā” ir izveidota, lai īstenotu pieaugošo nepieciešamību pēc izglītotiem
speciālistiem rehabilitācijas jomā Latvijā un Eiropā. Šādu speciālistu nepieciešamības pamatojums
Eiropas kontekstā ir aprakstīts zinātniskā publikācijā (Kudlacek un Barrett, 2012 )31. Studiju
programma ir veidota saskaņā ar izstrādātajiem Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs
2010.gadā.32
Maģistra studiju programmas modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists
rehabilitācijā” ir paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, kas vēlas pilnveidot savas
profesionālās zināšanas un kompetences. Šīs programmas mērķis ir sagatavot speciālistus
veselības aprūpes jomā, kas nodrošina universālu pieeju fizisko aktivitāšu programmām, ka
līdzekli veselības un sociālai rehabilitācijai. Šis mērķis ir saskaņā ar ANO “Konvenciju par
personu ar invaliditāti tiesībām”33 25.pants, Veselība, 26.pants Adaptācija un rehabilitācija,
30.pants Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports. Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) rekomendācijās regulāras fiziskās aktivitātes tiek norādītas kā viens no
svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā.
Latvijā ir ap 174 060 (8,5%) cilvēki ar invaliditāti (LM, 2016)34, kas ir par 42,5 (2,8%)
tūkstošiem vairāk kā 2008.gadā – 131 524 cilvēki. Bērni ar invaliditāti ir ap 8000. Cilvēku ar
invaliditāti skaits pieaug ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr Latvijā ir viens no zemākajiem
rādītājiem Eiropā attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sporta aktivitātēs – ap 0,2 %.
Lietuvā – ap 1,2 %, Beļģijā – ap 3 %, Norvēģijā – ap 6 %. Kā viena no pamatproblēmām tiek atzīta
rehabilitācijas un sociālās sfēras speciālistu (piem., fizioterapeitu) zināšanu trūkums par
pielāgotām fiziskām aktivitātēm (IZM, Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam)35.
Būtisks mūsdienu sabiedrības sasniegums ir arī iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma
palielināšanās. Ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir vecāki par 65 gadiem, tad 2060.gadā šie
cilvēki veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita. Seniora vecuma cilvēki ir viena no
svarīgākajām pielāgoto fizisko aktivitāšu mērķa grupām. 36
Saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi ieteikumos politikas jomā Reģionu
Komiteja iekļāvusi 57 punktus par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēku ar invaliditāti ikdienā dzīves
kvalitātes faktoru uzlabošanā. Šai dokumentā tiek uzsvērta fizisko aktivitāšu nozīme
rehabilitācijā un/vai konkrētu ārstniecisku mērķu īstenošanā. Komisija aicina dalībvalstis plašāk
atzīt attiecīgos nozares pārstāvjus visos vispārējā sporta un veselības aprūpes sistēmas attīstības
un izvērtēšanas pasākumos, kurus atbalsta ES iestādes. Būtu jāapsver iespējas piešķirt īpašus
resursus, lai šāda iesaiste būtu iespējama, kā arī īpašas apmācības sporta un veselības aprūpes
nozarē iesaistītajam profesionālajam tehniskajam personālam.37 Pasaules fizioterapeitu
konfederācijas Eiropas nodaļas Profesionālās iniciatīvas darba grupas stratēģiskais plāns 2016. 2018.gadam ietver mērķi veicināt fizioterapeitu lomu fizisko aktivitāšu veicināšanā un slimību
30

Europas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
Kudlacek M. & Barrett U. (2012) Adapted Physical Activity as a profession in Europe. European Journal of
Adapted Physical Activity, 4(2), 7-16.
32
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical
Activity. Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
33
13.12.2006. “Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām“ LV”, 27 (4219), 17.02.2010.
34
LM: nepieciešams veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū
15.07.2016., https://www.lm.gov.lv/news/id/7208
35
Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam, LR IZM
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/2012/IZMPamn_SPP_KONGRESAM.pdf
36
Tematiskais tīkla projekts pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs, http://www.thenapa2.org/dissemination/aims.html
37 Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesis C 114/27, 2014/C 114/06, 15.04.2014, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN-LV/TXT/?Uri=CELEX:52013IR3952&from=EN
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prevencijā (ER-WCPT, Stratēģiskais plāns 2016-2018)38.
Eiropā pēdējā desmitgadē ir vērojama proaktīva veselības vecināšana, kur nozīmīga vieta
ir fiziski aktīvas sabiedrības sekmēšanai. Maģistra studiju programmas modulis “Pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” ideoloģiskais pamats ir Eiropas standarts pielāgotās fiziskās
aktivitātēs rehabilitācijā. Šajā dokumentā tiek uzsvērti PFA mērķi un priekšrocības, kā arī nosakot
PFA programmas galvenos pasākumus rehabilitācijas apstākļos, ir iespējams sīki izstrādāt to
iemaņu uzskaitījumu, kuras vajadzīgas, lai veiksmīgi īstenotu šāda veida programmu. Pēdējos
gadu desmitos PFA ir atzītas par vērtīgu papildinājumu rehabilitācijas programmām. Jāatzīmē, ka
Eiropā lielā mērā atšķiras PFA programmu definīcija, mērķis un saturs. Pētījumā, kas tika veikts
“Eiropas standarti pielāgotās fiziskās aktivitātēs” projekta ietvaros rezultāti liecina, ka dažās
Eiropas valstīs rehabilitācijas programmā nav iekļautas pielāgotās fiziskās aktivitātes. Savukārt
citās valstīs tiek īstenota visai pieticīga sporta programma, kura pacientiem/klientiem lielākoties
pieejama pēc brīvprātīgas iesaistīšanās principa, tāpēc to nevar uzskatīt par rehabilitācijas
programmas būtisku sastāvdaļu. Tomēr aizvien vairāk valstu ievieš pilnībā izstrādātu pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmas, kā daļu no fizioterapijas pakalpojumiem.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaušanai rehabilitācijas programmā atsevišķas
papildu disciplīnas veidā ir trejāds pamatojums. Pirmais no tiem tieši attiecas uz rehabilitācijas
programmu un apliecina, ka fiziskās aktivitātes un iesaistīšanās sportā ir lielisks papildinājums
klasiskajām fizioterapijas programmām. Par to liecināja jau agrāko zinātnisko pētījumu rezultāti,
kuros secināts, ka fizioterapijas programmas bieži vien nevelta pietiekami lielu uzmanību
pacienta/klienta vispārējās fiziskās sagatavotības līmenim, viņu funkcionalitātei un
funkcionālajam potenciālam, iespējamā atbalsta pielāgošanai un optimizēšanai atbilstoši
pacienta/klienta funkcionalitātei, kā arī ikdienā veicamo aktivitāšu izstrādāšanai. Tomēr jāatzīmē,
ka līdz šim jau ir gūti pierādījumi tam, ka pielāgotās fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē šos
faktorus gan rehabilitācijas kursa gaitā, gan arī pēc tam. No tā tiek secināts, ka pielāgoto fizisko
aktivitāšu ieviešana rehabilitācijas programmā var uzlabot rehabilitācijas programmas kvalitāti,
palīdzēt to veiksmīgāk īstenot un nepieļaut pacientu/klientu veselības stāvokļa pasliktināšanos.
Pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm ir pozitīva ietekme uz pacienta/klienta psiholoģisko
labklājību. Daudzi pacienti/klienti ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas traucējumiem mēdz
mazkustīga dzīvesveida dēļ aizvien vairāk ieslīgt sociālajā nošķirtībā. Tam ir rasts risinājums —
ieviešot pielāgotās fiziskās aktivitātes vispārējas rehabilitācijas pieejas programmā, cilvēki ar
invaliditāti var iesaistīties sportā un socializēties, tādējādi gūstot iespēju iepazīties ar citu pieredzi
un iemācīties sadzīvot ar savu invaliditāti vai traucējumiem utt.
Pamatojums pielāgoto fizisko aktivitāšu iekļaušanai rehabilitācijā saistīts ar izglītības un
veselības aprūpes jautājumiem. Ar fizisko aktivitāšu un sporta palīdzību pacienti/klienti iepazīst
sava ķermeņa reakciju uz dažādas intensitātes pakāpes vingrinājumiem (gan maksimālas, gan
vidēji lielas intensitātes vingrinājumiem) un uz ārējiem apstākļiem (laika apstākļiem, vidi u.c.).
Tāpat, iesaistoties pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs rehabilitācijas apstākļos, pacienti/klienti
uzzina, kāds ir skaidrojums tādai vai citādai ķermeņa atbildes reakcijai, kā atpazīt simptomus, kuri
izraisa kontrindikācijas fiziskajām aktivitātēm un sportam, un kā šos simptomus novērst vai ārstēt.
Turklāt fiziskās aktivitātes un sports pacientiem/klientiem nodrošina augstāku dzīves kvalitāti, un
viņi saskata ikdienā veicamo aktivitāšu priekšrocības. Rezultātā pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmai ir nepārprotami jāapliecina pacientiem/klientiem, ka tā viņiem ir noderīga, lai viņi arī
turpmāk — pēc rehabilitācijas — piekoptu aktīvu dzīvesveidu.
Laikā no 2014. līdz 2016.gadam darba grupa, kas iekļāva 11 profesionāļus no veselības
aprūpes, izglītības un sociālās sistēmas jomas, izstrādāja profesijas standartu “Pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabiltiācijā”, kas tika apstiprināti darba grupas sanāksmē 2016.gada maijā.
Darba grupā piedalījās arī profesionālo organizāciju pārstāvji (piem., Latvijas Fizioterapeitu
38
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asosciācija, Latvijas Ergoterapeitu asociācija), valsts nozīmes rehabiliācijas centri (piem., NRC
“Vaivari”), kā arī speciālo skolu direktori (Rīgas 5.speciālā internātpamatskola) un sociālo
aprūpes centru vadītāji (piem., Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” filiāle “Jugla”).
Latvijā un Baltijas valstīs veselības aprūpes speciālisti sporta jomā un pielāgotajā fiziskajā
rehabilitācijā tiek sagatavoti tikai LSPA, gan bakalaura, gan maģistratūras studiju programmās,
lai gan šādas profesionālās kvalifikācijas speciālistu pieprasījums ir liels, tas saistīts ar
nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi visa līmeņu sporta nodarbībās. Šādu
speciālistu sagatavošana tiek aktualizēta Veselības aprūpes nostādnēs līdz 2030.gadam:
„Latvijas galvenais resurss ir un būs cilvēks (...).Ilgtermiņa attīstība nav iedomājama bez
veselīgiem indivīdiem ar veselīgu dzīves veidu”39.
Mūsdienu darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi darboties komandā un aktīvi
iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos veselības aprūpes jomā sportā. Darba devēji,
sporta nozares vadītāji rakstveida atsauksmēs izteikuši viedokli, ka aktuāli ir nepieciešami
fizioterapeiti sportā un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti rehabilitācijā, kuri profesionāli un
kvalitatīvi var strādāt ar jaunākajām veselības aprūpes un fizioterapijas tehnoloģijām, kā arī
rehabilitācijas metodēm, iekļaujoties daudzdisciplinārā komandas darbā, sadarbojoties ar sporta
nozarē un veselības aprūpes jomā strādājošiem profesionāļiem. Tādejādi aktuāls ir jautājums par
jaunām augstākās izglītības programmām, kas risinātu šos uzdevumus. Profesionālā
maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” ir orientēta uz šo
uzdevumu risināšanu.

1.3. Veselības aprūpes studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un
draudu analīze
SVID analīzē tiek atspoguļota stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze atskaites
periodā 2014./2015. un 2015./2016.ak.gadā LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā.
Stiprās puses
 Iespējas turpināt studijas maģistrantūrā „ Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods
47722) pēc Profesionālā Bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods 42722)
absolvēšanas, tādējādi nodrošinot ilgtspēju LSPA studiju virzienā Veselības aprūpe.
 Veselības aprūpes virziena satura un akadēmiskā personāla atbilstība mūsdienu
veselības aprūpes fizioterapijas ar specializāciju sporta jomā zinātnes saturam un attīstības
tendencēm, kurās tiek integrētas virzienā iesaistīto studiju programmu profesionālo
kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības – Fizioterapeita profesijas standarta
vadlīnijas /2012/ ,
Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standarta vadlīnijas
/WCTP,2013/, Eiropas augstākās izglītības tīkla fzioterapijā (ENPHE), Starptautiskās
Sporta fizioterapijas standarta vadlīnijas /IFSPT/ un Eiropas Standartiem Pielāgotās
fiziskās aktivitātēs vadlīnijām/ EUFAPA, 200640 /.
 Uz darba tirgu orientēta dinamiska apmācība veselības aprūpes virzienā realizētajās
studiju programmās, akcentējot profesionālo kvalifikāciju darba devēju un Profesionālo
Asociāciju standartos iekļautās prasības Profesionālā bakalaura studiju programmā
„Fizioterapija” un profesionālā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists
39

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
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sportā”, iekļaujot un realizējot jaunus un darba tirgum aktuālus studiju kursus un
moduļus.
Veselības aprūpes virzienā realizētās studiju programmas ir vienīgās šāda veida studiju
programmas Latvijā un Baltijas valstīs, kas nodrošina pastāvīgu studējošo interesi par
LSPA Veselības aprūpes virzienā iesaistītītajām studiju programmām, nodrošinot studiju
un zinātnes vienotību.
Pieaugošs studējošo skaits.
LSPA veselības aprūpes studiju virziena vadīšanā ievēroti demokrātijas principi, kas
ievēroti LSPA normatīvajos aktos, kuros noteiktas administratīvā personāla,41;42
akadēmiskā personāla43;44 un studējošo45;46;47;48 49savstarpējās attiecības.
Individuālās pieejas un atgriezeniskās saites nodrošinājums studējošiem, dibinot LSPA
Studiju virziena padomi veselības aprūpē (2016), kas iekļauj studējošo pārstāvjus no katra
studiju gada. Tiek organizētas sēdes, kurās tiek analizēti jautājumi dažādu mācību metožu
izvēlē, individuālu tematu un problēmu analizēšanā lekciju, praktisko darbu un semināru
laikā. Intensīvi un regulāri notiek elektroniskā saziņa e-pastā, visiem LSPA studentiem uz
studiju laiku tiek izveidoti e-pasti formā Vards.Uzvards@lspa.lv.
Veiksmīga sadarbība ar visam LSPA katedrām un struktūrvienībām, LSPA veselības
aprūpē iekļauto studiju programmu realizāciju nodrošina visas LSPA katedras.
LSPA veselības aprūpes virzienā ir nodrošinātas iespējas veikt zinātniski praktiskos
pētījumus kopīgi ar Latvijas un ārvalstu AII akadēmisko personālu un studējošiem50
LSPA veselības aprūpes studiju virzienā veiksmīgi sadarbojas ar vietējām līdzīga profila
AII – Rīgas Stradiņu Universitātes /RSU/ Rehabilitācijas fakultāti, Daugavpils Universtitāti
/DU/ , Latvijas Universitātes /LU/ Ārsniecības fakultāti, Rīgas Medicīnas koledžu /RMK/
Rīgas Pedagoģisko izglītības un vadības akadēmiju /RPIVA/.
LSPA veselības aprūpes studiju virzienā studiju metodes ir mūsdienīgas, ir pieejamas estudijas Kursu vadības sistēma /KVS – Moodle vide/, izveidota KVS infrastruktūra un
sistēmprogramma.51
LSPA studiju virzienā Veselības aprūpe studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti un
prasības ir skaidras un pieejamas studiju kursu aprakstos52

Nolikums par struktūrvienību amatiem,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/Vaditaju_amatu_nolikums_labots.pdf
42 Lēmums par LSPA struktūru - par daļu un nodaļu izveidi,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2012/08.12/Nodalu_izveide_Senats_06.12.2012.pdf
43 Nolikums par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/Akad_personala_velesanas_2013.pdf
44
Par studiju procesu 2014./2015.ak.gadā,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Maijs/Studijuprocess2014_pieGraf_fin.pdf
45 Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos.
http://www.lspa.eu/files/documents/Studiju_uzsaksana_velakos_posmos.doc
46 Nolikums par studiju pārtraukšanas un atsākšanas kārtību LSPA,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/marts/Stud_partrauksana_LSPA.pdf
47 Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu,
http://www.lspa.eu/files/documents/Pieredzes_atzisana_2013.pdf
48 LSPA Studentu pašpārvaldes nolikums,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Junijs/Studentu_pasparvaldes_nolikums_2014.pdf
49 LSPA Ētikas lietu komisijas nolikums un LSPA personāla Ētikas kodekss.
50
Starpinstitucionālie līgumi ERASMUS + programmā 2014. - 2020.,
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317
51
KVS, http://kvs.lspa.lv/login/index.php
52
Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Oktobri/Vertesanas_pamatprincipi_2014.pdf
41
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 LSPA veselības aprūpes studiju virziena akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības
darbs ir saistīts ar docētaju studiju kursiem (pielikums Nr.2).
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā ir nodrošināta studiju programmu un studiju kursu
sasaiste ar zinātniski pētniecisko darbu, mācībspēki iesaistās veselības aprūpes
fizioterapijas jomas ar specializāciju sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu jomu zinātniskās
pētniecības grantos, pētījumu programmās. LSPA veselības aprūpes ietvaros funkcionāli
konsolidējas ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Paralimpisko komiteju,
Latvijas Olimpisko vienību (LOV), Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP),
olimpiskajiem centriem un sporta veidu federācijām sporta zinātnes un veselības aprūpes
sporta jomā un pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā, kā arī pētniecībā sadarbībā ar citām
Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas, Skandināvijas un pasaules valstu augstskolām un
pētniecības centriem53.
 LSPA veselības aprūpes studiju virziena studiju procesā tiek imatrikulēti ārzemju
studenti.54
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā tiek piesaistīti ārzemju vieslektori studiju
programmu realizācijā.55
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas
sistēma un tā atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes
nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.56
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko
pētījumu veikšanai, projektu, kursu, bakalauru un maģistru darbu izstrādei tiek
izmantota Fizioterapijas un Sporta medicīnas pētnieciskā laboratorija, LSPA Kinezioloģijas
pētniecības laboratorija un citas LSPA pētnieciskās laboratorijas, Sporta medicīnas katedras
un citu LSPA katedru materiāli tehniskā bāze.57
 LSPA pētniecības laboratoriju un centru potenciāla izmantošana pētījumu veikšanai
studējošo, docētāju un komercstruktūru vajadzībām;
 LSPA bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA veselības aprūpes studiju un
zinātniskā darba virzieniem, veselības aprūpes virziena studiju programmu prasībām.
Bibliotēkas resursi Veselības aprūpes virzienā atbilstoši ar virzienā iekļauto studiju
programmu profesionālo kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām –
Fizioterapeita profesijas standartam /2012/.58 un Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas
standarta vadlīnijām /WCTP,2013/59, Starptautiskās sporta fizioterapijas standartam
/IFSPT/60 un Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/.61
 Profesionālo sporta organizāciju (piem., sporta veidu federāciju, sporta klubu u.c.) liela
ieinteresētība par veselības aprūpes speciālistiem sportā. Studiju laikā studējošajiem
nodrošinātas prakšu iespējas sporta sistēmā (piem., sporta skolās, sporta klubos). Tiek
izskatīti jautājumi ar federācijām un sporta klubiem par studiju finansēšanu.
53

LSPA zinātnes un pētniecības attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam
Studējošo mobilitāte, http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1654%3Arzemjustudenti-lspa-20122013akg&catid=237%3Ainformcija&Itemid=136
55
Pieaicinātais mācībspēks, http://www.lspa.eu/?option=com_content&view=article&id=1661%253Arzemjumcbspki-un-personls-lspa-20122013akg&catid=237%253Ainformcija&Itemid=136
56
Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, 2012
57
Pētniecības laboratorijas,
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=181&Itemid=306
58 Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 , http://likumi.lv/doc.php?id=254920
59 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
60 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
61 Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical
Activity. Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
54
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 Studiju laikā visiem studējošajiem nodrošinātas prakšu iespējas.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā iekļauto studiju programmu Kvalifikācijas
Prakses piesaiste Latvijas reģioniem, tādējādi veicinot jauno speciālistu darba iespējas.62
 Augsts studējošo un darba devēju, profesionālo organizāciju u.c. viedoklis par LSPA
veselības aprūpes studiju virzienā iekļautajām studiju programmu kvalitātes atbilstību
studiju programmas izvirzītajiem mērķiem.
 LSPA veselības aprūpes studiju virziena studējošo iesaiste studiju kvalitātes pilnveidē,
atgriezeniskās saites nodrošināšanā 2016.gadā izveidotajā LSPA Studiju virziena padomi
veselības aprūpē, kas iekļauj studējošo pārstāvjus no katra studiju gada. LSPA
2016./2017.ak.g. fizioterapijas nodaļas ik nedēļas sēdēs tiek risināti dažādi ar studiju
procesu organizēšanu un kvalitāti saistītie jautājumi.
Ir izveidota sistēma LSPA veselības aprūpes studiju virziena mērķiem
atbilstoša Kvalifikācijas prakses Fizioterapijā un profesionālā maģistra augstākās
izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” profesionālo kvalifikāciju
„Sporta fizioterapeits”63 un “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”64 prakšu
organizācija un vadīšana Prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, norādījumi ir pieejami un
tiek kontrolēts to izpildījums.65 Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju
iespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un internets. Ir pieejama zinātniskā vide zinātniskā aparatūra, datori, audio/video līdzekļi, materiāli tehniskais telpu aprīkojums un
zinātniskās literatūras avoti datu bāzēs.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā pieejamais materiāltehniskais
nodrošinājums atbilst Veselības aprūpes virzienā iesaistīto studiju programmu
profesionālo kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – Fizioterapeita
profesijas standartam /2012/ un Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standarta zinātnes
sadaļas vadlīnijām /WCTP,2013/ , Starptautiskās Sporta fizioterapijas standartam /IFSPT/
un Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/. LSPA darbu sāk Baltijā
pirmā pētniecības laboratorija „Kinezioloģijas pētniecības laboratorija” /2014/ ar
sensorjūtīgu grīdu, kas sinhronizēta ar videosistēmu zinātniski pētnieciskai darbībai
kinezioloģijas un sporta biomehānikas jomā, iegādāta pētnieciskā aparatūra: Spēka
platformas BTS P-6000 (Itālija), Videosistēma BTS VIXTA (Itālija), Izokinētiskā ierīce
REV-9000 (Itālijā), Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija),
Podogrāfs BALREX (Latvija), Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV),
Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV). LSPA Fizisko darba spēju pētniecības laboratorija.
Pētniecības
aparatūra:
CORTEX
METAMAX
3B, Cyclus2,
h/p/cosmos
lactateScout+, nova biomedical Lactate Plus, SRM PowerMeted Science ROAD, wattbike
Pro, Concept 2, ThoraxTrainer PRO CARDIO.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā notiek regulāra akadēmiskā personāla
kvalifikācijas paaugstināšana.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā notiek regulāra akadēmiskā personāla
attīstības politikas plānošana un īstenošana, t.sk., atbilstoši reģiona vajadzībām.

Nolikums par Praksi Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Fizoterapija” (427722),
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/nolikumi/students/Prakse_FIZIOTERAPIJA_2014.doc
63 Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722),
profesionālo kvalifikācijas “Sporta fizioterapeits” prakses nolikums (2016).
64 Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722),
profesionālo kvalifikācijas “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” prakses nolikums (2016)
65
Nolikums par Praksi Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Fizoterapija” (42722),
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/nolikumi/students/Prakse_FIZIOTERAPIJA_2014.doc
62
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 LSPA veselības aprūpes studiju virziena realizācijā ir izveidojusi sadarbību ar
profesionālo fizioterapeitu asociāciju /LFA/ un Eiropas augstākās izglītības tīklu
fzioterapijā (ENPHE),
 Veselības aprūpes virzienā studējošo un docētāju dalība ERASMUS+ mobilitātes
programmā partneraugstskolās, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi. 66
 Attīstības virziens - uz reāla darba tirgus vajadzību apmierināšanu un valsts nacionālā
mēroga tautsaimniecisko nostādņu realizāciju.
 Pozitīva starptautiskā reputācija, LSPA mācību spēkiem iesaistoties starptautisko
profesionālo organizāciju darbībā un vadībā.
Iespējas
 Regulāri veicināt LSPA veselības aprūpes studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla
kvalifikācijas paaugstināšanu.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla attīstības
politikas plānošana un īstenošana atbilstoši reģiona vajadzībām.
 Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu AII par studiju programmu vai atsevišķu
moduļu īstenošanu LSPA veselības aprūpes studiju virzienā.
 Veicināt LSPA veselības aprūpes studiju virzienā realizēto studiju programmu
Profesionālās kvalifikācijas prakses iespējas ārzemēs prakses ietvaros.
 Nodrošināt atsevišķu studiju programmu vai to moduļu realizāciju svešvalodās LSPA
veselības aprūpes studiju virzienā.
 Paplašināt savas pozīcijas ārzemju studentu piesaistē LSPA veselības aprūpes studiju
virzienā, kā tas ir citās Eiropas augstskolās.
 Palielināt štata vietas uz pilna laika akadēmiskā personāla amatiem LSPA veselības
aprūpes studiju virzienā ar fizioterapeita vai rehabilitologa kvalifikāciju.
 Iesaistīt vairāk LSPA veselības aprūpes studiju virzienā akadēmisko un administratīvo
personālu, studējošos, sociālos un sadarbības partnerus kvalitātes vadības sistēmas
pilnveidē.
 Sasaistīt Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbu tematiku ar reģionu
aktualitātēm un interesēm, ar LSPA veselības aprūpes virziena studiju programmu saturu
un attīstības plāniem.
 Īpaši izdalīt LSPA veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu saturā kursus, kas
tiktu piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII studiju programmu studējošiem.
 Plānot un veidot kopīgu studiju programmu vai atsevišķu studiju moduli ar citiem AII
veselības aprūpes virzienā.
 Turpināt īstenot studiju kursus angļu valodā zinātniskajā leksikā veselības zinātnē.
 Pilnveidot tālākizglītības izglītošanās procesus, noslēdzot sadarbības līgumus starp LSPA
Tālākizglītības nodaļu un Latvijas Fizioterapijas asociāciju.
 Plānot un attīstīt pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu
veselības aprūpē.
 Plānot un attīstīt Doktorantūru veselības aprūpē.
 Latvijas izaugsme paredz krasi palielināt augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu,
augstākajā izglītībā akcentējot kompetenču, pētniecības un ar inovācijām saistītu attīstību;
 lai nodrošinātu ES stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanu, tiek paredzēta
augstākās izglītības modernizācija, zinātniskās darbības potenciāla attīstība un
mūžizglītības principa ieviešana;
Starpinstitucionālie līgumi /ERASMUS+/ PROGRAMMĀ 2014. - 2020.
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317
66
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 ES stratēģija paredz augstākās izglītības institūciju materiālās un tehniskās bāzes
modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, augstākās izglītības
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu, studiju un zinātniskās darbības kvalitātes
uzlabošanu;
 Valsts politika sekmē augstākās izglītības internacionalizāciju un starptautisko
konkurētspēju.

Vājās puses
 Jauna akadēmiskā personāla piesaistes grūtības LSPA veselības aprūpes studiju virzienā
ar fizioterapeita vai rehabilitologa kvalifikāciju.
 Veselības aprūpes sistēmas profesionāļu atalgojuma līmeņa vāja konkurētspēja ar
ietekmi uz virzienā iesaistīto profesionāļu motivāciju.
 Nepietiekams valsts finansējums veselības aprūpes nozarē.
 Nepietiekami izmantotas studentu un mācībspēku apmaiņas iespējas ar citu Latvijas un
ārvalstu augstskolām atsevišķu studiju moduļu un prakses realizācijā LSPA veselības
aprūpes studiju virzienā.
 Ierobežota pieejamība zinātniski pētnieciskai aparatūrai LSPA veselības aprūpes studiju
virziena studiju kursu realizācijai un zinātniski pētnieciskam darbam.
 LSPA bibliotēkā ierobežoti pieejami resursi ar zinātnisko periodiku veselības aprūpē
fizioterapijā valsts valodā.
 Ierobežoti pieejamie finanšu instrumenti infrastruktūras atjaunotnei.
 Jauno pasniedzēju (asistentu, lektoru) liela akadēmiskā un organizatoriskā darba
noslodze, atvēlot nepietiekoši laika profesionāla pilnveidei un darbībai pētniecībā
 Nepietiekošs valsts finansējums zinātnē augstākā izglītībā

Draudi










Sākot ar 2016. gadu, LSPA sporta zinātnes un veselības aprūpes pētniecībai sporta jomā
nav valsts nodrošināta bāzes finansējuma plāna.
Veselības aprūpes un iedzīvotāju labklājības - kā ilgstoši un praktiski realizētas
prioritātes trūkums Latvijā ar negatīvu ietekmi uz kvalitatīvu minēto nozaru izglītības
valsts finansējumu.
Atšķirības atalgojumu līmenī Latvijas un Eiropas veselības aprūpes un izglītības
sistēmās atvērta darba tirgus apstākļos.
Pētnieciskās aktivitātes samazināšanās salīdzinot ar Eiropas vidējo līmeni - nepietiekama
finansējuma apstākļos, kā rezultātā - jauno speciālistu materiālo stimulu trūkums
iesaistei pētniecībā.
Pētījumu veikšanai veselības aprūpē un sporta zinātnē, īpaši sporta izglītības jomā,
nepietiekams piešķirtā valsts finansējuma apjoms, kas apdraud jaunās paaudzes fiziskās
veselības optimāla līmeņa nodrošināšanu.
Vērojama sabiedrības vērtību orientācijas maiņa, par ko lielā mērā liecina sabiedrības
daļas viedoklis, ka pētniecība sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta jomā nav
uzskatāma par veselības un cilvēka personības veidošanās garantu.
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Veselības aprūpes studiju virziens ir integrēts LSPA struktūrā un tā attīstības un draudu
novēršanas iespējas ir:
 Patstāvīgi pilnveidojot studiju virziena Veselības aprūpe studiju programmu attīstības
stratēģiju, ievērojot izmaiņas darba tirgū un svarīgākās rehabilitācijas attīstības
tendences Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē;
 Veselības aprūpes studiju programmu studiju kursu un satura pilnveidošana, jaunu
studiju kursu izstrāde un ieviešana virzienā veselības aprūpe.
 Pilnveidojot sadarbības projektus un līgumus ar dažādām Latvijas un ārvalstu izglītības
un zinātniski pētnieciskām institūcijām, pašvaldībām un privātām iestādēm veselības
aprūpes jomā.
 Attīstot sadarbību ar ārvalstu augstskolām studentu un mācībspēku apmaiņas
programmas veselības aprūpē, attīstot kopīgus zinātniski pētnieciskus projektus un to
realizācijā iesaistot studējošos, turpinot sadarbības līgumu noslēgšanu.
 Akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšana,
kvalificētu vieslektoru piesaiste atsevišķu studiju kursu realizācijā veselības aprūpē.
 Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,
tehnoloģijām, informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot jaunāko zinātnisko un
periodisko izdevumu pieejamībai veselības aprūpē.
 Veselības aprūpes studiju virzienā metodiskās un mācību literatūras sagatavošana valsts
valodā un izdošana.
 Regulāru veselības aprūpes studentu un darba devēju aptauju studiju procesa
novērtēšanai realizēšana un analīze.
 Attīstot tālākizglītības un mūžizglītības programmu veselības aprūpē, organizēt
atsevišķus tālākizglītības studiju kursus sporta fizioterapijā.
 Finansējuma piesaiste attīstot zinātniski pētnieciskos projektus un pasūtījuma
līgumdarbu izpildi veselības aprūpē fizioterapijā.

1.4. Studiju virziena vadība: pārvaldes struktūra.
Studiju process tiek organizēts atbilstoši LR Satversmei, Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas Satversmei, LR Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā
Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar LSPA Senāta studiju reglamentējošiem dokumentiem.
Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” un Profesionālā maģistrantūras
studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” vadīja Virziena Vadītājs, Studiju
programmas direktors, Sporta medicīnas katedras vadītājs Prof. V. Lāriņš līdz 1.01.2016. No
1.01.16 studiju programmu vada programmas direktora p. i. – Fizioterapijas nodaļas vadītāja.
2014./2015. un 2015./2016. ak. gados Profesionālās augstākās izglītības programmas
„Fizioterapija” un Profesionālā maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists
sportā” studiju procesu organizēja un vadīja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas
nodaļa un Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedra (turpmāk
tekstā – Sporta medicīnas katedra) kopā ar Studiju departamentu.
2014./2015. un 2015./2016. ak. gados studiju darbs profesionālajā programmā
„Fizioterapija” tika plānots un organizēts atbilstoši LSPA Studiju departamenta, Fizioterapijas
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nodaļas un Sporta medicīnas katedras darba plāniem un studiju grafikiem. Studiju plāns tiek
veidots katram studiju kursam un atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.
1.11.2016 tika reorganizēta Veselības aprūpes virziena vadības un pārvaldes struktūra
(skat. 1. att.)

1. attēls. Studiju virziena veselības aprūpē vadības struktūra
Veselības aprūpes virziena vadītāja un Profesionālā maģistrantūras studiju programmas
„Veselības aprūpes speciālists sportā” Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā
kvalifikācijas vadītāja – Profesore, sertificēta fizioterapeite Aija Kļaviņa;
Fizioterapijas nodaļas vadītāja – Mg. Sc. sertificēta fizioterapeite Jūlija Ņestereca;
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” programmas direktore – Dr.
paed. docente, sertificēta fizioterapeite Zinta Galeja;
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” kvalifikācijas vadītāja –
Mg. Sc. sertificēta fizioterapeite Kristīne Plūme;
Profesionālā maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā”
programmas direktors un Sporta fizioterapeits kvalifikācijas vadītājs – Mg. paed., fizioterapeits
Normunds Vārpa;
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Bakalaura programmas izglītības speciālists – fizioterapeits Robins Dedzis;
Maģistrantūras programmas izglītības specialists – Mg. paed., Solvita Kaļva.

1.5. Veselības aprūpes studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu
resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums
Veselības aprūpē realizētajā Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija”
(42722) un profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā” (47722) finansējums tiek realizēts par studējošo fizisko un juridisko personu līdzekļiem
atbilstoši LSPA uzņemšanas noteikumiem un LSPA senāta lēmumu.
Studiju izmaksas veido LSPA docētāju darba apmaksa, vieslektoru stundu darba apmaksa,
studiju procesa organizācijas un vadības apmaksa, pakalpojumu apmaksa, mācību inventāra un
literatūras iegāde un saimnieciskie izdevumi.
LSPA faktiskie ienākumi 2014.gadā ir 2 701 746 Euro, 2015. gadā ir 2 997 146 Euro.
2015. gadā LSPA iegādājusies studiju iekārtas, līdzekļus, kā arī aprīkojuma un telpu stāvokļa
uzlabošanai:
 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) – EUR 136
876
 ēku, buvju un telpu stāvokļa uzlabošana/kārtējais remonts – EUR 106 535
 inventārs – EUR 26 793
 datortehnika EUR 16 990
 datorprogrammas EUR 1 554
 mācību līdzekļi un studiju iekārtu iegāde materiāli inventārs – EUR 14 432
 Starptautiskā sadarbība EUR 15 208
2014.gadā LSPA iegādājusies studiju līdzekļus, studiju iekārtas, kā arī aprīkojuma un telpu
stāvokļa uzlabošanai:
 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) – EUR 316
660
 ēku, buvju un telpu stāvokļa uzlabošana/kārtējais remonts EUR 294 038. inventārs – EUR 11 965
 mācību līdzekļi un studiju iekārtu iegāde materiāli inventārs – EUR 14 432
 datortehnika EUR 6 996
 datorprogrammas EUR 2 200
Finanšu resursi ir pietiekami studiju programmu īstenošanai un to izmantošana tiek regulāri
kontrolēta.
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju procesa
nodrošināšanai zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei
izmanto LSPA materiāli tehnisko bāzi. Kvalifikācijas prakses nodrošināšanai tiek slēgti sadarbības
līgumi ar veselības aprūpes sistēmas iestādēm, izmantojot šo iestāžu materiāli tehniskās iespējas
(Skat. 7. Pielikums).
Lai pilnveidotu Veselības aprūpes programmas Fizioterapija realizāciju un studiju procesa
materiāli tehnisko nodrošinājumu ar mūsdienīgu studiju un zinātniski pētniecisko aparatūru
2014./2015. un 2015./2016. studiju gados studiju kursu realizācijā tiek nodrošināta datortehniku
klašu izmantošana, kur studiju kursos docētāji izmanto portatīvos datorus PowerPoint
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prezentācijām, tai skaitā, multimediju iespējas, interaktīvās tāfeles un internetu. Studējošajiem
nodrošināts interneta serviss, pieeja bezvada internetam WIFI, kā arī piekļuve zinātnisko datu
bāzēm IZM projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās
darbības nodrošināšanai izveide” ietvaros ir iegādāta piekļuve daudznozaru zinātniskās literatūras
datu bāzei Science Direct un citēšanas indeksu datu bāzei Scopus. Piekļuve tiek nodrošināta sākot
jau ar 2012.gada 1.janvāri. Citu datu bāzu iegāde šobrīd projektā netiek plānota un būtu iespējama
tikai atsevišķiem partneriem no tiem plānotā projekta finansējuma.
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju procesa
nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei tiek
izmantota Fizioterapijas un Sporta medicīnas pētnieciskās laboratorijas, Sporta medicīnas katedras
un citu LSPA katedru materiāli tehniskā bāze: Podogrāfijas aparatūra „BALREKS” pēdas balsta
reakcijas novērtēšanai, statiskā līdzsvara testēšanas un novērtēšanas platforma „DBA DIGITAL
BALANCE ANALYZER”, slēpošanas tehniskā izpildījuma analīzes programma „Swing-2008”,
trenētības un cilvēka funkcionālā stāvokļa noteikšanas sistēma „OMEGA”, bumbas lidojuma
ātruma mērītājs „Super Schus”, psihofizioloģisko spēju Vīnes testu sistēma, vertikālā lēciena
mērītājs „Vertec”, starta reakcijas laika iekārta „Reactime” un universāla bezvadu laika fiksēšanas
iekārta „Racetime2”, „Cable Motion Dual Adjustable Pulley (CMDAP)” trenažieris, aparatūra
eksplozīvā spēka mērīšanai „Fitro Dyne Premium”, aparatūra reakcijas ātruma mērīšanai „Fitro
Agility sheck”, izokinētiskā dinanometriskā sistēma „REW 9000”, vibrostimulācijas komplekss
„RE 21”, zinātniskā aparatūra „BALREX ANALIZER OF SUPORT RESPONSE”.
Starp LSPA un Latvijas Olimpiskās vienības Fiziskās darba spēju diagnostikas laboratoriju
noslēgts sadarbības līgums (vad. Dr.med.D.Jukmane). LOV Fiziskās darba spēju diagnostikas
laboratorijā tiek organizētas fizioterapijas studiju kursu praktiskās nodarbības sportistu
funkcionālajā diagnostikā, iegūtie dati tiek izmantoti studējošo pētnieciskajos darbos. Fizisko
darbspēju laboratorija ir viena no modernākajām Baltijā, kur sportistu veselības, darbspēju un
trenētības noteikšanā tiek izmantota jaunākās paaudzes funkcionālās diagnostikas aparatūra, kā
„OXYCON” mobilās diagnostikas sistēma, darbspēju veloergometri „Monark”, speciālas
konstrukcijas airēšanas ergometri, kā arī vieni no lielākajiem un modernākajiem slīdceliņiem
Eiropā u.c. funkcionālā diagnostikas aparatūra.
Veselības aprūpes virzienā iekļauto studiju programmu studiju procesa nodrošināšanai,
zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei tiek izmantota LSPA
materiāli tehniskā bāze:
1. Funkcionālās diagnostikas un fizisko īpašību pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Tehnisko līdzekļu struktūra, kustību funkciju attīstīšana un kontrole fitnesā
- Vibrostimulācijas ietekme uz nervu sistēmu
- Vibrostimulācijas ietekme uz fiziskajām īpašībām, izmantojot prettrieciena metodi
- Kāju darbības parametru izpēte smagatlētikas sporta veidos
- Treniņu slodzes kontrole divcīņu sporta veidos
- Apakšējo ekstremitāšu reakcijas ātruma izpēte sitienu divcīņu sporta veidos
- Fizisko spēju struktūra un kontrole svarcelšanā
Pētniecības aparatūra:
- Izokinētiskā ierīce REV 9000
- Elektromiogrāfija Milano
- Kustību kontroles sistēma SIMI Motion
- Lokālā un biomehāniskā vibrostimulācija iekārtas RE 21, Bison Vibro
- Miotonometrija ar MYOTON-3
- Funkcionālā kardiopulmonālā daignostika
2. Rekreācijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
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Fiziskā aktivitāte un emocijas
Rekreācijas aktivitātes cilvēkiem pēc 45 gadiem
Rekreācija sporta treniņā
Rekreācija un fiziskās darbaspējas
Rekreācija sabiedrības veselībai
Rekreācija un ekotūrisms
Rekreācija un kultūrvēsture
- Rekreatīvās aktivitātes bērniem un jauniešiem nometnē
Pētniecības aparatūra
- Face Reader 3.0™ programma
- Ķermeņa kompozīcijas testēšana un novērtēšana
- Tehnikā izpildījuma analīzes programma cSwing-2010
- Statiskā un dinamiskā līdzsvara testēšanas un novērtēšanas platforma
- Digital Balance Analyzer (DBA)
- Šaušanas trenažieris „SKATT”
3. Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Vibrācijas kā treniņu līdzekļa vispārējie pamati
- Lokālās vibrācijas, kā treniņu līdzekļa teorijas vispārējie un specifiskie pamati
- Lokālās vibrācijas treniņu metodoloģija
- Lokālās vibrācijas treniņu (LVT) ietekme uz reālajām darbspējām dažādos sporta veidos
- Lokālās vibrācijas treniņu ietekme uz biomotoro spēju palielināšanos
- LVT akūtās un hroniskās iedarbības ietekmes efektivitāte
- Lokālās vibrācijas ietekme uz atlētu fizioloģiskajiem parametriem
- Lokālā vibrācija kā fizioterapijas līdzeklis
- Lokālās vibrācijas ietekmes efektivitāte paralimpiskā (adaptīvā) sporta atlētiem
4. Fizioterapijas un sporta medicīnas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Fiziskā attīstība, fiziskā sagatavotība, organisma funkcionālās spējas dažāda vecuma,
veselības un fiziskās aktivitātes cilvēkiem.
- Pielāgotās fiziskās aktivitātes bērniem un sportistiem ar speciālām vajadzībām.
- Balsta- kustību sistēmas funkcionālā stāvokļa noteikšana un korekcija.
Pētniecības aparatūra:
- Latvijā izgatavota oriģināla podogrāfijas aparatūra pēdas balsta reakcijas novērtēšanai
- BALREKS balsta reakcijas analizators (LA)
- Slīdceliņš - tredbans Life Fit
- Veloergometrs mehāniskais Monark Ergomedic 839E
- Pulsometrijas telemetriskā sistēma Polar team system
- Newtest Powertimer 300 (Ele-Products Oy,Finland)
- REV – 9000
- Elektroniskā attēlā analīze ar programmu ArchiCAD
- Alpha-Stim M kraniālās elektroterapijas stimulators
- Dinamometrs The Lafayete Manual Muscle Test System (USA)
- Reakciometrs RA-1(LT))
- Spirometrs ar plūsmas sensoru Microlab un datorprogrammu
- LACTATscout – laktāta koncentrācijas noteikšanas aparāts
- VIBROMED trīs dimensiju lokālās vibrācijas aparāts (LV)
- Hidraulisks dinamometrs dinamometrs (SAEHAN, S.Korea)
- Kalipers Harpender mehāniskais (UK)
-
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Baseline AcuAngle Inclinometer (UK)
Baseline Bubble Inclinometer (USA)
5. Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Augstu sasniegumu sportistu psiholoģiskās prasmes
- Sosiālpsiholoģiskie faktori sportistu karjerā
- Bērnu un jauniešu sporta psiholoģiskās sagatavotības īpatnības
- Bērnu psihoemocionālā attīstība sportā
- Strukturētās intervijas vadlīniju izstrāde sporta psihologa diagnosticējošā darbībā
6. Sporta vadības pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni
- Sociāli ekonomisko faktoru ietekme uz sporta nozares attīstību
- Sporta tiesības
- Sporta nozares attīstībai nepieciešamo resursu nodrošinājums
- Sporta nozares vadības process
7. Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Vecāku atbildība un līdzdalība bērna sporta izglītošanās procesā
- Kritēriju izveide Sporta stundas kvalitātes novērtēšanai
- Sporta stundas saturs, organizācija un inovācijas
- Sporta skolotāja kompetenču profils
- Skolēnu prasmes, zināšanas, attieksme sporta izglītības procesā
- Šodien strādājošo sporta skolotāju reģistra izveide Latvijā
- Skolēnu ikdienas aktivitāte skolā (ne sporta stundā)
8. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centra ideoloģiskās (programmatūras) un
infrastruktūras (tehniskās) bāzes optimizācijas iespēju izpēte
Pētniecības aparatūra:
- INTERNET serveris HewlettPackard PROLIANT ML350G5
- Nepārtrauktas barošanas avots APC Smart-UPS 1000VA
- INTRANET serveris HewlettPackard NetServer LC II
- Multimēdiju projektors D125 DLP ACER
- Cietais disks LACIE DESKTOP 750GB ESATA/USB
- Klēpjdators DELL V1510 15,4”/1,8Ghz/2048MB/160GB
- Datorklases 14 datori ATEA DESKTOP
9. Sporta spēļu zinātniski-metodiskais (SSZMC) centrs
Pētniecības virzieni:
- Metodiskas palīdzības sniegšanai dažādas kvalifikācijas sporta spēļu komandu treneriem.
- Zinātnisko pētījumu un kontroles pārbaudījumu virzieni vērsti uz sportistu pedagoģisko,
medicīnisko, psiholoģisko, funkcionālo testēšanu rezultātu ieguvi un datu bāzes izveidi.
- Sadarbības veidošana ar izlašu komandu treneriem informācijas un rekomendāciju
sniegšanai, treniņa procesa pilnveidošanai.
Pētniecības aparatūra:
- Sirds ritma variabilitātes analīzes datu apstrādes programmu „Omega”
- Starta reakcijas laika iekārta „Reactime” un universāla, bezvadu laika fiksēšanas iekārta
„Racetime2
10. Sporta psiholoģijas konsultatīvais centrs
Darbības vadlīnijas:
- Psihiskās noturības izpēte sacensību sportā;
-
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- Psiholoģiskā atbalsta un palīdzības sniegšana LSPA studentiem un darbiniekiem;
- Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā izpēte;
- Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā konsultēšana;
- Psiholoģiskā sagatavošana (individuāli, komandas).
11. Kinezioloģijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Soļošanas un skriešanas biomehānika
- Lēcienu biomehānika
- Sitienu un metienu kustības biomehānika
- Sporta tehnikas biomehānika
- Fizisko īpašību biomehānika
- Stājas biomehānika (līdzsvars, statiskā un dinamiskā stāja)
- Ķermeņa un ķermeņa daļu kustību stereotipa novērtēšana
Pētniecības aparatūra:
- Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija)
- Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
- Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo spēju un fizisko
īpašību pētniecības laboratoriju.
- Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA
Sporta spēļu zinātniski metodisko centru.
- Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas
pētniecības laboratoriju.
- Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta
spēļu zinātniski metodisko centru.
- Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un sporta
medicīnas pētniecības laboratoriju.
12. Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- fizisko darbaspēju novērtēšana;
- fizisko darbaspēju testu pilnveide un jaunu testu izstrāde;
- treniņu procesa kontrole;
- fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu pētniecība dažādos sporta veidos.
Pētniecības aparatūra:
- Cortex Metamax 3B
- Cyclus2
- H/P/Cosmos Lactatescout+
- Nova Biomedical Lactate Plus
- SRM PowerMeted Science ROAD
- wattbike Pro
- Concept 2
- ThoraxTrainer PRO CARDIO
1.
-

Kinezioloģijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
Soļošanas un skriešanas biomehānika
Lēcienu biomehānika
Sitienu un metienu kustības biomehānika
Sporta tehnikas biomehānika
Fizisko īpašību biomehānika
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Stājas biomehānika (līdzsvars, statiskā un dinamiskā stāja)
Ķermeņa un ķermeņa daļu kustību stereotipa novērtēšana
Pētniecības aparatūra:
- Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija)
- Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
- Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo Spēju un Fizisko
Īpāšību pētniecības laboratoriju.
- Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA
Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
- Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas
pētniecības laboratoriju.
- Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta
Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
- Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta
Medicīnas pētniecības laboratoriju.
1. Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- fizisko darbaspēju novērtēšana;
- fizisko darbaspēju testu pilnveide un jaunu testu izstrāde;
- treniņu procesa kontrole;
- fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu pētniecība dažādos sporta veidos.
Pētniecības aparatūra:
- Cortex Metamax 3B
- Cyclus2
- H/P/Cosmos Lactatescout+
- Nova Biomedical Lactate Plus
- SRM PowerMeted Science ROAD
- Wattbike Pro
- Concept 2
- ThoraxTrainer PRO CARDIO
-

LSPA telpu izmantošanas intensitāte - 9,8 m2 uz studentu, bet jāveicina iekārtu izmantošanas
intensitāte sekmējot ieguldījumu koncentrāciju, intensīvāku telpu izmantošanu, mazinot
sadrumstalotību modernizējamo objektos.
Studiju procesā tiek izmantotas specializētas auditorijas, kabineti, kas aprīkotas ar
fizioterapijas inventāru, praktiskām fizioterapijas nodarbībām fizioterapeitiskais inventārs un
speciālas ierīces (piem., cilvēka funkcionālie modeļi, kušetes, darbaspēju un funkcionālās
diagnostikas ierīces, fizisko īpašību testēšanas un masāžas palīglīdzekļi, sīkinventārs pēdas un kāju
muskulatūras attīstīšanai un trenēšanai, palīglīdzekļi roku un plaukstas muskulatūras trenēšanai,
fizioterapijas bumbas, paklāji, ķermeņa korekcijas rullīši u.c.), kā arī LSPA zinātniski pētnieciskās
laboratorijas, Sporta Medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras
zinātniskā aparatūra un inventārs. Profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Veselības
aprūpes speciālists sportā” kvalifikācijas Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā
studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantots pielāgotā sporta inventārs (piem., sporta ratiņkrēsls,
funkcionālais ratiņkrēsls, Boccio spēle, goalbola inventārs, pielāgotā futbola inventārs u.tml.).
Studiju process tiek īstenots sadarbībā ar sociāliem partneriem, piem., Latvijas Bērnu un jauniešu
invalīdu sporta federāciju, Latvijas Paralimpisko komiteju u.c. sporta organizācijām cilvēkiem ar
invaliditāti, kuru pasākumos studējošie regulāri tiek iesaistīti.
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Studiju nodrošinājums ir moderns, tiek izmantoti 36 datori, multimediji un internets, ir
nodrošināta piekļuve Zinātniskajām datu bāzēm. Tiek realizēts IZM virzīts projekts „Vienota
nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai
izveide”. Studiju un zinātniski pētnieciskais process LSPA tiek nodrošināts ar jaunākās paaudzes
zinātniski pētniecisko aparatūru kā „Monarc” firmas veloergometri, datorizētais podometrs
„Balrex”, izokinētisko sistēmu „REW 9000” (technogym), trīsdeminsiju video kamera
biomehānisko procesu pētīšanai, un kustību reakcijas ātruma noteikšanas aparāts, analizatori
„Reactiometer RA-1”, „Newtest 300-series Powertimers”, „Wireless system SPARQ”.
LSPA Sporta nozares bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA studiju un zinātniskā
darba virzieniem, studiju programmu prasībām. LSPA bibliotēkas grāmatu fondā uz 2014.gada
sākumu ir 253 000 vienības un to veido, galvenokārt, mācību, profesionālā, metodiskā un
zinātniskā literatūra dažādās zinātņu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, fizioloģijā, sporta
medicīnā u.c. ar veselības aprūpi un fizioterapiju saistītās jomās, kā arī uzziņu un periodiskie
izdevumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Nozares un profesionālās specializācijas studiju
priekšmetos bibliotēkā ir pieejamas jaunākās mācību grāmatas latviešu valodā, kā arī angļu un
krievu valodā. Bibliotēku apmeklē apmēram 2500 lietotāju. Visiem Bibliotēkas lietotājiem ir
iespēja saņemt konsultāciju no Bibliotēkas darbiniekiem pa tālruni vai elektroniski.
LSPA bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA veselības aprūpes studiju un
zinātniskā darba virzieniem, veselības aprūpes virziena studiju programmu prasībām.
Bibliotēkas resursi Veselības aprūpes virzienā atbilstoši ar virzienā iekļauto studiju programmu
profesionālo kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – Fizioterapeita profesijas
standartam /2012/.67 un Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standarta vadlīnijām
/WCTP,2013/68, Starptautiskās sporta fizioterapijas standartam /IFSPT/69
un Eiropas
Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/.70
LSPA bibliotēka, pamatojoties uz Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA)
2003.gada 3.oktobra kopsapulces lēmumu, ir uzņemta Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijā
un darbojas atbilstoši Asociācijas Statūtiem.
Bibliotēkas darbības mērķi ir nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
bibliotēkas fondu lietotājiem, apkalpot Akadēmijas studentus, docētājus un darbiniekus, kā arī
speciālistus un studentus no citām organizācijām un augstskolām.
Bibliotēkas krājuma šobrīd ir 253 000 eksemplāri un to veido, galvenokārt, mācību literatūra
dažādās zinātņu nozarēs – ar sporta zinātni un fizioterapiju saistītās jomās, kā arī uzziņu un
daiļliteratūra, periodiskie izdevumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.
Nozīmīgu krājuma daļu sastāda LSPA izdotās mācību spēku monogrāfijas, metodiskie un
lekciju materiāli. Līdz ar to elektroniskajā katalogā tiek veidotas divas datu bāzes - grāmatu datu
bāze, analītikas datu bāze.
Ar Akadēmijas docētāju sagatavotajiem mācību metodiskajiem līdzekļiem, lekciju
materiāliem, kā arī studentu bakalaura (sakot ar 2010 g.), maģistra un promocijas darbiem var
iepazīties bibliotēkas lasītavā, kā arī ir iespēja izmantot disertāciju autoreferātu fondu (sākot ar
1949.gadu) un sporta literatūras fondu (sākot ar 1955.gadu).
Kopš 2000.gada bibliotēkas fondu katalogs darbojas bibliogrāfiskās informācijas sistēmas
ALISE ietvaros. Ir arī apkopotas brīvi pieejamas datu bāzes un grāmatas, kā arī citu, tajā skaitā
ārzemju, augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogi.

Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70, http://likumi.lv/doc.php?id=254920
WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
69 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
70 Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical
Activity. Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
67
68
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Izdevumi, kuri neatrodas LSPA bibliotēkas un lasītavas fondā, var tikt pieprasīti no SBA
(starpbibliotēku abonementa) vai SSBA (starptautiskā starpbibliotēku abonementa) un saņemti no
jebkuras bibliotēkas Latvijā vai ārzemēs. Ir iespējams pieprasīt pašu izdevumu, tā kopiju vai
atsevišķu lappušu kopijas. Saņemto iespieddarbu var izmantot vienu mēnesi bibliotēkas lasītavā.
Ir iespēja lietot sekojošas elektroniskas datu bāzes :
THOMSON REUTERS – Web of Sciense;
SCOPUS – bibliographic database;
BRAIN TRACK – The World's most complete Education-Index;
SCIENCE DIRECT – World
's largest electronic collection of science, technology and medicine;
SPRINGER LINK - Electronic data source;
PUBMED - National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of
Medicine;
GOOGLE SCHOLAR - Free Web Search for literature, including papers, theses, books, and
reports.
2014./2015. ak gadā tika papildināta LSPA bibliotēka ar pēdējo gadu profesionālo
pamatliteratūru: nosaukumu skaits – 90, eksemplāru skaits – 221.
Sakot, ar 2017 gadu ir pieejama EBRARY e-grāmatu katalogs.
Perspektīvā, EMERALD e-žurnālu, e-grāmatu un rakstu kataloga pieejamība.

1.6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju
programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos
LSPA mācību spēki augsti izglītoti, sagatavoti un lielāka daļa ar profesionālu darba
pieredzi, tajā skaitā veselības aprūpes jomā. Docētāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju
profesionālas asociācijās darbā, piemēram, Latvijas Fizioterapeitu Asociācija, Sporta Medicīnas
Asociācija, Latvijas Dietologu un Uzturspecialistu Asociācija un Kardiologu Asociācija.
Akadēmijas docētāji regulāri piedalās augstskolu pasniedzēju pedagoģiskas kvalifikācijas un
meistarības semināros.
Studiju virziena “Veselības aprūpe” teorētiskos un praktiskos kursus
un klīnisko praksi nodrošina mācībspēki, kuru zinātniskā un profesionālā kvalifikācija atbilst
Augstskolu likuma prasībām.
Profesionālā bakalaura programmas „Fizioterapija” (42722) teorētiskos un praktiskos
kursus un klīnisko praksi kopumā 2014./2015 un 2015./2016. ak. gados nodrošināja 117
mācībspēki: (skat 5., 6., 7.tabulu), kuru zinātniskā un profesionālā kvalifikācija atbilst Augstskolu
likuma prasībām.
Studiju procesa realizācijā LSPA pamatdarbā strādā 41 docētāji, no kuriem 24 (27.47%)
profesori, 11 (9.89%) docenti, 5 (6.59%) lektori, 1(1.09%) asistenti. Atsevišķu studiju kursu un
prakšu nodrošināšanai tiek piesaistīti 49 viesdocētāji un Valsts kvalifikācijas praksi nodrošina 24
fizioterapeiti un 1 sporta ārsts.
1. tabula
Mācībspēki Profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” (42722)
2014./2015. un 2015./2016. ak.gadā
LSPA akadēmiskais personāls
Viesdocētāji
Kopā
Amats
Viesdocētāji,
Amats
pamatdarbā,
%
%
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Profesori, asoc. prof.,

26.7%

viesprofesori

26.7%

Docenti
Lektori

12.2%
5.6%

7.8%
11%

Asistenti,

1.1%

viesdocenti
vieslektori
(prakse)
viesasistenti
(prakse)

8.9%

KOPĀ
45.6%

54.4%

2. tabula
LSPA Veselības aprūpē iesaistītā akadēmiskā personāla amats (profesija, zinātniskais vai
maģistra grāds) 2014./2015. un 2015./2016. ak..gadā
Ieņemamais
Nr.p.
Zinātniskais
Vārds, uzvārds
amats,
Studiju kurss
k.
grāds
(profesija)
1.Sporta medicīna
2.Bakalaura darbs
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
Viesturs
Profesors,
1.
Dr.med.
5.Kursa darbs I
LĀRIŅŠ
katedras vadītājs
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
8.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Fizioterapijas pamati
II;
2.Fizioterapijas pamati
3. Vides zinības – CA un
ekoloģija
4. Manuālās terapijas
pamati
Alvis
5. Pirtniecība
2.
PAEGLĪTIS
Profesors
Dr.biol.
6.Bakalaura darbs
7.Bakalaura darbs I
8.Bakalaura darbs II
9.Kursa darbs I
10.Kursa darbs II
11.Kursa darbs III
12.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Kustību terapijas
Profesore
pamati;
3.
Aija KĻAVIŅA
Ph.D
2.Fizioterapija pielāgotā
sportā;
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4.

Uldis
GRĀVĪTIS

Profesors

Dr.paed.

5.

Leonīds
ČUPRIKS

Profesors,
katedras vadītājs

Dr.paed.

6.

Aino
KUZŅECOVA

Profesore

Dr.phil.

7.

Uldis ŠVINKS

Profesors

Dr.paed.

8.

Agita ĀBELE

Profesore

Dr.paed.
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3.Pielāgotās fiziskās
aktivitātes fiziskajā
rehabilitācijā;
4. Fizioterapijas
plānošana un
medicīniskā
dokumentācija
5.Funkcionālo
spēju
ierobežojumu
novērtēšana
un
klasifikācija
6.Bakalaura darbs
7.Bakalaura darbs I
8.Bakalaura darbs II
9.Kursa darbs I
10.Kursa darbs II
11.Kursa darbs III
12.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Kursa darbs I
2.Kursa darbs II
3.Kursa darbs III
1.Aciklisko sporta veidu
treniņu
teorija
un
metodika
2.Bakalaura darbs
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
1. Filosofijas un ētikas
pamati
2.Profesionālā
ētika.
Ārstniecību
reglamentējošie
normatīvie dokumenti
1. Pieaugušo izglītība
1. Vispārīgā un
saskarsmes psiholoģija
2.Bakalaura darbs
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
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9.

10.
11.

Jānis LANKA

Eduards
POPOVS
Juris
DRAVNIEKS

Profesors,
katedras vadītājs

Profesors
Profesors

12.

Inese
PONTAGA

Profesore,
katedras vadītāja

13.

Inta Māra
RUBANA

Profesore

14.

Daina
KRAUKSTA

Profesore,
katedras vadītāja

15.

Andris
RUDZĪTIS

Profesors,
katedras vadītājs

16.

Jānis ŽĪDENS

Profesors
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1.Kinezioloģija
2.Biomehānika
Dr.habil.paed
3.Kursa darbs I
.
4.Kursa darbs II
5.Kursa darbs III
1.Pētniecības
Dr.paed.
metodoloģija
1.Pētniecības
Dr.paed.
metodoloģija
1.Vecumposmu
fizioloģija
2.Sporta fizioloģija
3.Normālā fizioloģija
4.Bakalaura darbs
Dr.med.
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7.Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
1.Sabiedrības veselība,
higiēna
2.Uzturmācība, uzturs
fiziskā slodzē
3.Bakalaura darbs
Dr.biol.
4.Bakalaura darbs I
5.Bakalaura darbs II
6.Kursa darbs I
7.Kursa darbs II
8.Kursa darbs III
1.Ciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
2.Bakalaura darbs
Dr.paed.
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
1.Aciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
2.Bakalaura darbs
Dr.pead.
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
1. Bakalaura darbs
Dr.paed.
2. Bakalaura darbs I
3. Bakalaura darbs II
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17.

Zane PAVĀRE

Asoc.profesore

Dr.med.

18.

Andris
SPUNDE

Asoc.profesors

Dr.paed.

19.

Igors ĶĪSIS

Asoc.profesors

Dr.paed.

20.

Imants UPĪTIS

Asoc.profesors

Dr.Biol.

21.

Ilze AVOTIŅA

Profesore,
Katedras
vadītāja

22.

Uģis
CIEMATNIEKS

Docents

Dr.paed.

23.

Sergejs
SAULĪTE

Docents

Dr.paed.

Dr.paed.
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1.Pirmā palīdzība;
2.Traumatoloģija;
3.Ortopēdija
4.Bakalaura darbs
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7.Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
10.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Bakalaura darbs
2.Bakalaura darbs I
3.Bakalaura darbs II
4.Kursa darbs I
5.Kursa darbs II
6.Kursa darbs III
7.Aciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
1.Bakalaura darbs
2.Bakalaura darbs I
3.Bakalaura darbs II
4.Kursa darbs I
5.Kursa darbs II
6.Kursa darbs III
1.Bakalaura darbs
2.Bakalaura darbs I
3.Bakalaura darbs II
4.Kursa darbs I
5.Kursa darbs II
6.Kursa darbs III
1.Bakalaura darbs
2.Bakalaura darbs I
3.Bakalaura darbs II
4.Kursa darbs I
5.Kursa darbs II
6.Kursa darbs III
7.Ciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
1.Bakalaura darbs
2.Bakalaura darbs I
3.Bakalaura darbs II
4.Kursa darbs I
5.Kursa darbs II
6.Kursa darbs III
1.Bakalaura darbs
2.Bakalaura darbs I
3.Bakalaura darbs II
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24.
25.
26.
27.

Biruta LUIKA
Ludmila
MALAHOVA
Ieva
RUDZINSKA
Inta IMMERE

Docente

Mg.paed.

4.Kursa darbs I
5.Kursa darbs II
6.Kursa darbs III
1.Lietvedība

1.Terminoloģija
svešvalodā
1.Terminoloģija
Dr.Sci.admin.
svešvalodā
1.Vispārīgā pedagoģija
Mg.paed.

Docente

Mg.paed.

Docente
Docente,
Katedras
vadītāja

28.

Žermēna
VAZNE

Asociētā
profesore

Dr. paed.

29.

Maija
DZINTARE

Asoc.profesore

Dr.biol.

30.

Ļubova
MAĻARENKO

Viesdocente

Mg.paed.

31.

Zinta GALEJA

Docente

Dr.paed.

32.

Signe LUIKA

Docente,

Dr.paed.
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1.Sporta psiholoģijas
pamati
2. Bakalaura darbs
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
1.Bioķīmijas pamati
2. Sporta bioķīmija
3.Bakalaura darbs
4.Bakalaura darbs I
5.Bakalaura darbs II
6.Kursa darbs I
7.Kursa darbs II
8.Kursa darbs III
1.Aciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
2.Ārstnieciskā
vingrošana
1.Ārstnieciskā
vingrošana;
2.Fizioterapijas pamati I
3.Fizioterapijas pamati II
4.Fizioterapijas pamati
5.Rehabilitācijas pamati
I
6.Bakalaura darbs
7.Bakalaura darbs I
8.Bakalaura darbs II
9.Kursa darbs I
10.Kursa darbs II
11.Kursa darbs III
12.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Komercdarbības un
vadības pamati

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par
2015./2016.ak.gadu.
-2016-

2.Projektu izstrāde
3.Kursa darbs I
4.Kursa darbs II
5.Kursa darbs III

Katedras
vadītāja

33.

Tatjana
ĻISICINA

34.

Sandra
ŠKUTĀNE

35.

Normunds
VĀRPA

Lektore

Mg.paed.

docente

Mg.paed.

Lektors

Mg.paed.

36.

Agris LIEPA

Lektors

Mg.paed.

37.

Aleksandra
ČUPRIKA

Vieslektore

MBA
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1.Ciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
1.Ciklisko sporta veidu
treniņu teorija un
metodika
2.Kursa darbs I
3.Kursa darbs II
4.Kursa darbs III
1. Dinamiskā anatomija
2. Rehabilitācijas pamati
I
3. Rehabilitācijas pamati
II
4. Fiziskā sagatavotība
fizioterapijā
5.Rehabilitācijas pamati
1.
2.
3.
4.
5.

Bakalaura darbs
Bakalaura darbs I
Bakalaura darbs II
Kursa darbs I
Kursa darbs II

11.Kursa darbs III
12.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1. Fiziskā sagatavotība
fizioterapijā
2. Profesionālā
kvalifikācijas prakse I
3.Profesionālā
kvalifikācijas prakse II
4.Bakalaura darbs
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7.Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
10.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Kursa darbs I
2.Kursa darbs II
3.Kursa darbs III
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38.

Ieva
KUNDZIŅA
(Zvīgule)

Docente

39.

Lilita OZOLIŅA
(VOITKEVIČA)

Lektore

40.

Karīna
RODIONOVA
(Ostrovska)

Asistente

Mg.paed.

41.

Iveta BOGE

asociētā
profesore

Dr.sc.admin.

Dr.paed.

Dr.paed.

1.Anatomija I
2.Anatomija II
3. Anatomija
4.Bakalaura darbs
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7. Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
1.Normālā fizioloģija
2.Bakalaura darbs
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5. Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
1.Funkcionālo spēju
ierobežojumu
novērtēšana un
klasifikācija
2.Pielāgotās fiziskās
aktivitātes fiziskajā
rehabilitācijā
3. Hidroterapija
4.Bakalaura darbs
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7.Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
10.Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1. Terminoloģija
svešvalodā

3.tabula

Nr.p.
k.
1.
2.
3.

Viesdocētāji (amats, zinātniskais vai maģistra grāds)
2014./2015. un 2015./2016. ak.gads
Ieņemamais
Vārds,
amats,
Zinātniskai
Studiju kurss
uzvārds
(profesija)
s grāds
Maija
POZEMKOVS
KA

Viesprof.
(vēsturniece)

Marika
BRIEDE
Sandra
SEIMANE

Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasoc.prof.
(Ārste,

1. Medicīnas vēsture
Dr.med.
Mg.sc.
Mg.sc.
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1. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1. Ergonomija
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4.

Jurita
SMILTIŅA

speciāliste,
ergoterapeite)
Viesasoc.prof.
(Psiholoģe)

5.

Baiba AVOTA
(DruvmaleDruvleja)

Viesasoc.prof.
(ķirurģijas
aprūpes māsa)

6.

Gunta STŪRE

7.

Dzintra
VĀVERE

Viesprof.
(infektoloģe,
hepatoloģe)
Viesasoc.prof.
(Ārsts, algologs)

8.

Didzis
TJARVE

Viesprof.
(pētnieks)

Dr.biol.

9.

Anastasija
ROPA

Viesdocente

Dr.phil.

10. Imants LĀCIS

11.

Aleksandrs
GRIBOVS

Viesasoc.prof.
(Ārsts speciālists,
pediatrs)
Vieslektors
(Fizioterapeits,
ārstniecības
persona)

Mg.psyh.

Mg.sc.sal.

Dr.med.,
asoc.prof.
Dr.med. ph
terap.

Dr.med.

1.Fizioterapija
psihiatrijā,
narkoloģijā
1.Vispārīgā ķirurģija
2.Klīniskās aprūpes pamati
3. Infekcijas slimības
1.Infekcijas slimības
1.Vispārējā fizikālā medicīna
2.Speciālā fizikālā medicīna
1.Informātika
2.Metroloģija
un
medicīniskā
statistika
1.Terminoloģija svešvalodā
1.Iekškīgās slimības
2.Iekšķīgo slimību propedeitika
3.Patoloģiskā fizioloģija
4.Farmakoloģijas pamati
1. Masāža, mīksto audu tehnikas

Bc.sporta
zinātne
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2.Kursa darbs I
3.Kursa darbs II
4.Kursa darbs III
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1. Projektu izstrāde

Aiga
12. DOMBROVS
KA

Vieslektore
(vadītājs sporta
jomā)

Mg.paed.

13. Ainārs ČIVČS

Viesprof.

Dr.med.

Viesasoc.profesor
e
(ķirurģiskā
aprūpes māsa)

Mg.sc.

Viesprofesors

Dr.paed.

Viesprof.

Dr. med.

Sporta zinātne, teorija un metodika

Viesprof.

Dr. med

Sporta zinātne, teorija un metodika

14.

Inga
MOCKUS

Andris
KONRĀDS
PAVELAS
16. ZACHOVAJE
VAS
PODERYS
17.
JONAS
15.

18.

Sarmīte
TŪBELE

Dace
STIRĀNE
Zane
20.
ROŽKALNE
19.

Viesprofesore
(Ārste
speciāliste)
Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasist.
(fizioterapeite)

1.Sporta treniņu teorija un metodika

1.Logopēdijas pamati
Dr.med.
Mg.sc.
Mg.sc.

21.

Rimma
BEĻIKOVA

Vieslektore
(fizioterapeite)

Mg.sc.

22.

Rasa
GAIDLAZDA

Viesdocents
(fizioterapeite)

Mg.sc.

23.

Andris
ŠNĒVELIS

Viesasistents
(fizioterapeits)

Mg.sc.

Viesdocente
(fizioterapeite)

Mg.sc.

Kristīne
24. STALĪDZĀN
E

1.Ievads specialitātē. Veselības
aprūpes un organizācijas pamati
1.Bioloģija,
mikrobioloģija,
virusoloģija, parazitoloģija
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1.Neiroloģija
2.Motorā attīstība, motorā kontrole
1.Fizioterapija pediatrijā
1.Fizioterapija pediatrijā
2.Fizioterapijas plānošana un
medicīniskā dokumentācija
3.Bakalaura darbs
4.Bakalaura darbs I
5.Bakalaura darbs II
6.Kursa darbs I
7.Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi
1.Motorā attīstība, motorā kontrole
2.Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi
1.Ārstnieciskā vingrošana
2.Fizioterapijas pamati I
3.Fizioterapijas pamati II
4.Rehabilitācijas pamati I
5.Rehabilitācijas pamati II
6.Kursa darbs I
7.Kursa darbs II
8.Kursa darbs III
9.Dinamiskā anatomija
1.Fizioterapija iekšķīgās slimībās,
reimatoloģijā, gerontoloģijā
2.Fizioterapija
ginekoloģijā,
dzemdniecībā. Sievietes veselības
aprūpe
3.Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi
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Olga
25. PROKOFJEV
A
Astrīda
26.
DZIRNIECE
27. Jānis ĶEPĪTS

Viesasoc.prof.
(Dermatovenero
loģe)
Viesprofesore
(Ārste
speciāliste)
Viesasistents
(fizioterapeits)

1.Dermatoveneroloģija
Dr.med.
1. Pediatrija
Dr.med.
Bakalaurs 1.Dinamiskā anatomija
fizioterapijā
1.Fizioterapija sportistu
Bakalaurs rehabilitācijā
fizioterapijā 2.Fizioterapija sportā
3.Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi

28.

Jānis
PETRONIS

Viesasistents
(fizioterapeits)

29.

Ludmila
MOLOKOVA

Viesdocente
(aromterapeite)

Bc.psyh.

1.Aromterapija

Viesdocents
(jurists)

Maģistrs
tiesību
zinātnē

1.Tiesību pamati

30.

Andris
VILISONS

31.

Hilda
KROGZEME

Viesasoc.prof.
(ekonomiste)

Mg.oec.

Viesasoc.prof.
(ekonomiste)

Mg.
uzņēmējdar
bības
vadība

32.

Lolita TĪSE

33.

Kristīne
PLŪME

Viesasistente
(fizioterapeite)

Mg.sc.

34.

Mārtiņš
ČAMPA

Viesasistents

Mg.sc.

Viesdocente
(fizioterapeite)

Mg.sc.

Vieslektore
(ārsts)

Rezidentūra
traumatoloģ
ijā

Evita
35. KIUKUCĀNE
(Legzdiņa)
Evita
FRIDRIHSON
36.
E (Rumba)
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1.Grāmatvedības pamati
1.Grāmatvedības pamati

1.Fizioterapija sportā
2. Bakalaura darbs
3.Bakalaura darbs I
4.Bakalaura darbs II
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
1.Fizioterapija pielāgotā sportā
2.Funkcionālo spēju ierobežojumu
novērtēšana un klasifikācija
3.Pielāgotās fiziskās aktivitātes
fiziskajā rehabilitācijā
4.Bakalaura darbs
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7.Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
1.Neiroloģija
2.Fizioterapija neiroloģijā
3.Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi
1.Pirmā palīdzība
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37.

Kristīne
KAŅEPE

38.

Ilze
JĀKOBSONE

Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasoc.prof.
(dermatoloģe,
veneroloģe)

Mg. Paed.
Mg.sc.

39.

Linda
ONZULE

Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)

Mg.sc.

40.

Ilga Sarmīte
PRIEDĪTE

Viesasoc. prof.
(sporta ārste)

Mg.paed.

41.

Jūlija
ŅESTERECA

Vieslektore
(fizioterapeite)

Mg.sc.

42.

Mareks
OSOVSKIS

Viesasoc.profes
ors
(fizioterapeits)

Mg.biol.

Vieslektore
(fizioterapeite)

Mg.sc.

Vieslektore
(fizioterapeite)

Mg.sc.

Jeļizaveta
43. LIELDIDŽUS
KOLBINA

44.

Līga
KALNIŅA

1. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Dermatoveneroloģija
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1.Fizioterapija traumatoloģijā,
ortopēdijā - ortozēšanas
protezēšanas pamati
2. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1. Fizioterapijas pamati II
2. Rehabilitācijas pamati II
3.Rehabilitācijas pamati I
4. Fizioterapija ginekoloģijā,
dzemdniecībā. Sievietes veselības
aprūpe
5. Kursa darbs
6. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
7. Rehabilitācijas pamati
8.Kursa darbs I
9.Kursa darbs II
10.Kursa darbs III
1. Fizioterapija sportā
2. Fizioterapija sportistu
rehabilitācijā
3. Manuālās terapijas pamati
4.Bakalaura darbs
5.Bakalaura darbs I
6.Bakalaura darbs II
7. Kursa darbs I
8.Kursa darbs II
9.Kursa darbs III
10. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Fizioterapija iekšķīgajās slimībās,
reimatoloģijā, gerontoloģijā
2.Fizioterapija pediatrijā
3.Neiroloģija
4. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
5.Motorā attīstība, motorā kontrole
6.Bakalaura darbs
7.Bakalaura darbs I
8.Bakalaura darbs II
1.Fizioterapija iekšķīgajās slimībās,
reimatoloģijā, gerontoloģijā
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Evita
45. KUZŅECOV
A

Vieslektore
(fizioterapeite)

Mg.sc.

Nora
46. BOGDANOV
A

Viesasistente
(radiologs)

Ārsta grāds,
rezidentūra

Viesasistente
(dermatovenerol
ogs)

Ārsta grāds,
rezidentūra

47.

Anete
EZERIŅA

48. Anna GOBA

49.

Valters
ĀBOLIŅŠ

Elita
NĪMANDE
Ph.D. Anne51.
Mette
BREDAHL
PhD. Ojvinds
Forlands
STANDALS
51.
/Øyvind
Førland
Standal
PhD. Jurki
52.
VILHU /Jyrki
Vilhu/
Dr. Bartos
MOLIKS
53.
/Bartosz Molik
/
Prof.
Yeshayahu
54. HUTZLER
Ph.D
50.

Vieslektore
(fizioterapeite)

lektors
Viesprofesore

2.Kursa darbs I
3.Kursa darbs II
4.Kursa darbs III
5.Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi
1.Fizioterapija traumatoloģijā un
ortopēdijā
2. Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi
1.Staru diagnostika
1.Dermatoveneroloģija

1.Anatomija
2. Anatomija I
3. Anatomija II
4.Valsts Kvalifikācijas eksāmenu
Mg.sc.
komisijas sastāva locekle
5.Kursa darbs I
6.Kursa darbs II
7.Kursa darbs III
8.
1. Metroloģija, medicīniskā
Mg.datorzin
statistika
ātnē
2. Informātika
1.Tiesību pamati
Dr.iur.
1. Fizioterapija pielāgotā sportā;
2.Pielāgotās fiziskās aktivitātes
fiziskajā rehabilitācijā;
1.Fizioterapija pielāgotā sportā;
2.Pielāgotās fiziskās aktivitātes
fiziskajā rehabilitācijā;

Viesdocente

Dr.psyh.

Viesasoc.profes
ors

Dr.paed.

vieslektors

Dr.

1.Funkcionālo spēju ierobežojumu
novērtēšana un klasifikācija

viesasoc.prof.

Ph.D

1.Funkcionālo spēju ierobežojumu
novērtēšana un klasifikācija

viesprofesors

Ph.D.

1.Funkcionālo spēju ierobežojumu
novērtēšana un klasifikācija
2.Fizioterapija pielāgotā sportā;
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4.tabula
Profesionālās kvalifikācijas prakses realizācijā studiju virzienā Veselības aprūpes
iesaistītie fizioterapeiti
2014./2015, 2015./2016.st.gadā
Vārds, uzvārds

Ieņemamais
amats,
(profesija)

Zinātniskais
grāds

1.

Vanda ŠTEINERTE

Fizioterapeite

Mg.sc.

2.

Inese ROZE

Fizioterapeite

Bc.sc.

3.

Elita FUSSA

Fizioterapeite

Bc.sc.

4.

Dace ANDŽEVA

Fizioterapeite

Bc.sc.

5.

Jūlija ŅESTERECA

Fizioterapeite

Mg. sc.

6.

Artūrs IVUŠKĀNS

Fizioterapeits

Dr.sc.

7.

Inga LOKŠINSKA

Fizioterapeite

Mg.sc.

8.

Līga KALNIŅA

Fizioterapeite

Mg.sc.,
Dr.pharm.

9.

Jana GUTKINA

Fizioterapeite

Bc.sc.

10.

Līga MĀĶĒNA

Fizioterapeite

Mg.sc.

11.

Gerda BRANGULE

Fizioterapeite

Mg.sc.

12.

Oskars LĪCIS

Fizioterapeits

Mg.sc.

13.

Irina PELAGEJEVSKA

Fizioterapeite

Mg.sc.

14.

Sandra ROZENŠTOKA

Sporta ārste

Dr.med.

15.

Evita KIUKUCĀNE
(Legzdiņa)

fizioterapeite

Mg.sc.

16.

Elīna TOMBERGA

Fizioterapeite

Mg.sc.

17.

Kristīne STALĪDZĀNE

Fizioterapeite

Mg.sc.

18.

Jūlija ALKSNE

Fizioterapeite

Mg.paed.

19.

Mareks OSOVSKIS

Fizioterapeits

Mg.biol.

Fizioterapeite

Mg.sc.

Nr.p.k.

20.

Ieva MĀRTIŅJĒKABA
(Jankoviča)
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Studiju kurss
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
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21.

Ilze TEREŠKO

22.

Kristīne STALĪDZĀNE

23.

Karīna JAKOVĻEVA

24.
25.

Fizioterapeite

Bc.sc.

Fizioterapeite

Mg.sc.

Fizioterapeite

Mg.sc.

Anna GOBA

Fizioterapeite

Mg.sc.

Agris LIEPA

Fizioterapeits

Mg.paed.

Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse
Profesionālā
kvalifikācijas prakse

Profesionālā maģistrantūras studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists
sportā” (47722) teorētiskos un praktiskos kursus un klīnisko praksi nodrošina 46 mācībspēki:
(skat 9. 10. un 11. tabulu), kuru zinātniskā un profesionālā kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma
prasībām. Studiju programmas studiju procesa realizācijā LSPA pamatdarbā strādā 25 docētāji, no
kuriem 16 profesori, 4 docenti. 2 lektori un 3 asistenti. Atsevišķu studiju kursu un prakšu
nodrošināšanai tiek piesaistīti 21 viesdocētāji, tai skaitā pieci no līdzīga profila ārzemju AII.
Maģistrantūras studiju programmas nodrošināšanā pamatdarbā strādā 54,3 %, studiju
programmā piesaistītie viesdocētāji, t.s. prakšu vadītāji 45,7 %.
5.tabula
Mācībspēki Profesionālā maģistrantūras studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists
sportā”
2014./2015. un 2015./2016. ak.gados
Pamatdarbā
Viesdocētāji
Amats
strādājošie
%
%
Profesors asoc. prof.
Docents
Lektors
Asistents
KOPĀ

34.8%
8.7%
4.3%
6.5%
54.3%

37%
2.2%
6.5%
45.7%

6.tabula
Maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” akadēmiskais
personāls, amats (profesija, zinātniskais vai maģistra grāds)
2014./2015. un 2015./2016. ak.gadā
Vārds, uzvārds
Ieņemamais
Zinātniskais Studiju kurss
amats
grāds
Viesturs
LĀRIŅŠ

Alvis
PAEGLĪTIS

Profesors,
Sporta
medicīnas
katedras
vadītājs
Profesors

Dr.med.,

1.Funkcionālā diagnostika sportā
2.Pētniecība maģistra
darba
ietvaros

Dr.biol.

1. Pētniecība maģistra darba
ietvaros
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Aija KĻAVIŅA

Profesore

Dr.Ph.

Juris GRANTS
Inese
PONTAGA
Maija
DZINTARE
Jānis LANKA
Ieva Kundziņa

Profesors
Profesore

Dr.paed.
Dr.med.

1.Rehabilitācija sportā cilvēkiem
ar invaliditāti
2.Veselības zinātne
3.Pielāgoto fizisko aktivitāšu
teorija un prakse
4.Funkcionēšanas ierobežojumu
pamatprincipi
5.Pielāgotie sporta veidi
6.Novērtēšanas
metodes
rehabilitācijā
7.PFA izglītības sistētmā
8. Klīniskā diagnostika PFA
9.Psihosociālie aspekti PFA
10. Pētnieciskais darbs
11. Socioloģija
Sporta aktivitāšu didaktika
Pētniecība maģistra darba ietvaros

Asoc.profesore

Dr.biol.

Pētniecība maģistra darba ietvaros

Profesors
Docente

Dr.paed.
Dr.biol.

Leonids
ČUPRIKS
Andris
RUDZĪTIS
Uldis
GRĀVĪTIS
Jānis ŽĪDENS
Agita ĀBELE

Profesors

Dr.paed.

Sporta biomehānika
1.Pētniecība maģistra
darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba ietvaros

Profesors

Dr.paed.

Pētniecība maģistra darba ietvaros

Profesors

Dr.paed.

Pētniecība maģistra darba ietvaros

Profesors
Profesore

Dr.paed.
Dr.paed.

Zane PAVĀRE

Asoc.profesore

Dr.med.

Žermēna
VAZNE

Asoc.profesore

Dr.pead.

Pētniecība maģistra darba ietvaros
1.Sporta Psiholoģija
2.Pētniecība maģistra
darba
ietvaros
1.Sporta traumatoloģija
2. Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba ietvaros

Andra
FERNĀTE

Asoc.profesore

Dr.paed.

Agris LIEPA

Vieslektors

Mg.Sc.
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Karīna
OSTROVSKA
(RODIONOVA)

Asistente

Mg.Ph.

Normunds
VĀRPA
Biruta LUIKA

Lektors

Mg.pead.

Docente

Mg.paed.

Ieva
RUDZINSKA
Sergejs
SAULĪTE
Uģis
CIEMATNIEKS
Kristīne PLŪME

Docente
Docents

Dr.Sci.admin. Zinātniskā leksika svešvalodā
veselības aprūpes jomā sportā
Mg.paed.
Pētniecība maģistra darba ietvaros

Docents

Dr.paed.

Pētniecība maģistra darba ietvaros

Viesasistente

Mg.Sc.

Zinta Galēja

Docente

Dr. Paed.

1.Sportistu
ar
invaliditāti
medicīniskā aprūpe.
2. Sporta traumatoloģija.
1.Pētniecība maģistra
darba
izstrāde
2.Valsts pārbaudījums

Vārds, uzvārds

1. Kompleksā PFA rehabilitācija.
2. Kvalifikācijas prakse.
3.
Novērtēšanas
metodes
rehabilitācijā
4. Pielāgoto fizisko aktivitāšu
teorija un prakse
5. Pielāgotie sporta veidi
6. PFA geriartrijā
Dinamiskā anatomija
Pētniecība maģistra darba izstrāde
Vadībzinības veselības aprūpes
jomā sportā

Ieņemamais
amats,
(profesija)
Vieslektors

Zinātniskais
grāds

Studiju kursi

Mg. Sc..

Andris
KONRĀDS
Digne
JUKMANE
Sandra
ROZENŠTOKA

Viesprofesors

Dr.paed.

Artūrs Ivuškāns

Viesdocents

Linda Ābele

Vieslektore

Sporta farmakoloģija un
dopinga kontrole
Sporta zinātne, teorija un
prakse
1.Funkcionālā diagnostika
sportā
1.Sportistu
medicīniskā
aprūpe
2. Sportistu ar invaliditāti
medicīniskā aprūpe
1. Valsts pārbaudījums.
2Manuālā terapija sportā.
Sportistu vispusīgā un
speciāla
fiziskā
sagatavotība

Vadims Bičiks

Viesasoc. prof. Dr.mead.
(sporta ārsts)
Vieslekt.
Dr.mead.
(sporta ārsts)

Dr. paed.
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Mareks
OSOVSKIS
Elita
SALGRĀVE
Jurita
SMILTIŅA
Nadija
STRAZDIŅA
Signe
RINKULE

Mg.ves.apr.

1.Manuālā terapija sportā

Mg.

1.Prakse

Mg.psyh.

1.Sporta psiholoģija

MSc

1.Prakse

MSc

1.Uztura
higiēna

Dr.psyh.

1. Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās
fiziskās
aktivitātēs
2. Psihosociālie aspekti
pielāgotās fiziskās
aktivitātēs.

Viesasoc.profe
sors

Dr.paed.

Kompleksā
pielāgotās
aktivitātēs

vieslektors

Msc

Pielāgotie sporta veidi

viesasoc.prof.

Ph.D

viesprofesors

Ph.D.

Kompleksā
rehabilitācija
pielāgotās
fiziskās
aktivitātēs
1. Socioloģija
2. Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās
fiziskās
aktivitātēs

Viesasoc.prof.
(fizioterapeits)
Vieslekt.
(fizioterapeite)
Viesasoc.prof.
(psihologs)
Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasoc. prof.
(fizioterapeite)

Ph.D.
Anne- Viesdocente
Mette
BREDAHL

PhD. Ojvinds
Forlands
STANDALS
/Øyvind Førland
Standal
PhD.
Jurki
VILHU /Jyrki
Vilhu/
Dr.
Bartos
MOLIKS
/Bartosz Molik /
Prof. Yeshayahu
HUTZLER Ph.D
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Viesprofesore

Edvīns
LEŠENKOVS

Viesasoc.prof.

Mg.paed.

1.Sportistu
medicīniskā
aprūpe
2.Rehabilitācijas plānošana
sportā
3.Kompleksā
fizioterapeitiskā
rehabilitācija

Signe
TOMSONE

Vieslekt.

Dr.med.

Dāgs ČUDA

Dr.med.

Dr. Lars Kristen

Viesasoc.prof.
(sporta ārsts)
Viesasoc. prof.
(ārsts
speciālists)
Viesasoc. prof.
(ārsts
speciālists)
Viesasoc.
prof.(ārsts
speciālists)
Viesprofesors

1.PFA
inventāra
tehnoloģjias
2.PFA geriartrija.
1.Sporta traumatoloģija

D.Medne
M.Briede
E.Majore

Viesprofesors
Viesprofesors
Viesprofesors

Dr. paed
Mg. Sc
Dr. paed

Jānis VIĻUMS

Vitolds
JURKEVIČS
Pēteris
LĪKUMS

1.7.

1.Veselības psiholoģija

Daina VOITA

Dr.med.

1.Sporta
traumatoloģija,
klīniskā sadaļa

Dr.med.

1.Sporta
traumatoloģija,
klīniskā sadaļa

Dr.med.

1.Sporta
traumatoloģija,
klīniskā sadaļa

Ph. D.

1. Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās
fiziskās
aktivitātēs
Valsts pārbaudījums
Valsts pārbaudījums
Valsts pārbaudījums

Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā
personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo
iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos
projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos
projektos pārskata periodā

LSPA pētnieciskā darbība atskaites periodā studiju virzienā Veselības aprūpe realizēta
šādos virzienos, kas ietver sabiedrības veselības veicināšanas prioritārajās SAM veselības
aprūpes jomas - bērnu veselība71, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju
veselības uzlabošana72, sirds asinsvadu veselība73, kā arī sportistu veselība, sabiedrības veselība.
71

Veselības ministrijas ES fondu aktivitātes veselības aprūpes jomā 2014.-2020.gadā,
http://esfondi.vm.gov.lv/lat/2014__2020gads/
72
Veselības ministrijas ES fondu aktivitātes veselības aprūpes jomā 2014.-2020.gadā,
http://esfondi.vm.gov.lv/lat/2014__2020gads/
73
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds
un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto
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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) koordinētais starptautiskais projekts
„Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs”
(nr.NFI/R/2014/070) tiek īstenots pediatrijas, rehabilitācijas, kustību apmācības, kā arī sporta
pedagoģijas un datoru tehnloģiju jomā.
Partneri - Norvēģijas sporta zinātnes augstskola, Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūts un
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Projektu līdzfinansē Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”.
Veselības aprūpes virziena zinātniskais personāls projektā - Aija Kļaviņa, vadošā pētniece,
projekta zinātniskā vadītāja; Zinta Galeja, pētniece; Anna Zuša, pētniece; Karina Rodionova,
zinātniskā asistente; Mārtiņš Čampa, zinātniskais asistents. LSPA pētnieku komanda projektam
piesaistījusi 15 LSPA bakalaura un maģistrantūras veselības aprūpes jomā studentus, kuru
pētnieciskajos darbos iekļauti projektā iegūtie rezultāti. Viens bakalaura darbs un divi maģistra
darbi
aizstāvēti
2016.gadā.
Paveiktais
līdz
2016.gada
oktobrim:
- iegūti apjomīgi dati 242 stardisciplinārās novērtēšanas pakās bērniem ar redzes, dzirdes, kustību
un
intelektuāliem
traucējumiem.
- izveidots inovatīvs fizisko aktivitāšu monitorēšanas ierīces prototips
- projektā iesaistīti 6 jaunie zinātnieki (3 doktorantūras studenti un 3 pēcdoktorantūras pētnieki)
- Projekta rezultāti prezentēti 5 starptautiskās konferencē
- Iesniegtas 2 starptautiskas publikācijas Web of science datu bāzes izdevumos.
Zinātnes projekta sinreģijas projekts - EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā
projektu īstenošanas aktivitātē “Stipendijas” projekts “Inovatīvi fizisko aktivitāšu mērījumi
veselības aprūpes un sporta zinātnes studijās” (nr. EEZ/NFI/S/2015/021). Trīs studentes no LSPA
maģistratūras programmas veselības aprūpē “Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā”
studēja Norvēģijas sporta zinātnes augstskolā (NSZA) no 1.03.2016. - 31.05.2016. Studentes
apguva teorētiskās un praktiskās zināšanas NSZA partnera institūcijā rehabilitācijas centrā
Beitostolenē. Sinerģijas projektā tiek veidots jauns studiju kurss par inovatīvām vērtēšanas
metodēm rehabilitācijā, kas tiks īstenots no 2017./2018. studiju gadā maģistrantūras programmā
veselības aprūpē.
LSPA ir partneris Nordplus projektā “Inovatīva starpdisciplināra pieeja seniora vecuma cilvēku
aprūpē” (Nr: NPHE-2015/10103). Partneri: LSPA, LU Rīgas medicīnas koledžas (koordinators),
Latvijas Ergoterapeitu asociācijas, Satakuntas lietišķo zinātņu universitātes (Somija), Lietuvas
Sporta universitātes (Kauņa) un Javles universitātes (Zviedrija).
Projekta rezultāti:
- intensīvais studiju kurss studentiem no projekta partnera augstskolām (Lietuvas sporta
universitātē, 24.-30.aprīlī, 2016). No LSPA piedalījās 9 studenti, 3 pasniedzēji.
- Zinātniskās un akadēmiskās sadarbības stiprināšana starp sadarbības iestādēm.
Lektore Z. Galeja studiju programmā „Fizioterapija”, vada tādus studiju kursus kā
„Fizioterapijas pamati”, “Rehabilitācijas pamati” saistībā ar studiju kursiem no 2013.studiju gadā
tiek veikta zinātniskā darbība sadarbībā ar LOK projektā “Sporto visa klase” līguma Nr.1-22-1374,
20.11.2013, Nr. 1-22-1964, 27.07.2015, Nr. 1-22-2230, 16.06.2016
Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātniskās datubāzēs iekļautie publicētie oriģinālie zinātniskie raksti un
publicētas recenzētās zinātniskās monogrāfijas 2014. gadā:
iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu, http://likumi.lv/ta/id/269968-noteikumi-par-darbibas-programmas-izaugsme-unnodarbinatiba-9-2-3-specifiska-atbalsta-merka-atbalstit-prioritaro-sirds
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1.

2.

3.

4.

5.

Zinātniskais raksts

Pontaga, I., Zidens, J.,
Shoulder Rotator Muscle
Dynamometry
Characteristics: Side
Asymmetry and Correlations
with Ball‐Throwing Speed in
Adolescent Handball
Players.(2014) Journal of
Human Kinetics, 42, pp. 41‐
50
Fulford, J., Liepa, A., Barker,
A.R. The Reliability of 31PMRS and NIRS
Measurements of Spinal
Muscle Function. (2014)
Georg Thieme Verlag KG
Oganisjana, K., Koke, T.,
Rahman, S., Fernate, A.,
Rutka, L.The Development
Of Entrepreneurship In
Interdisciplinary Study
Environment: First
Achievements, Hindrances
And Perspectives. (2014)
International Journal of
Business and Society, 15 (3),
pp. 447-464
Klavina, A., Jekabsone, I.
Static Balance of Persons
with Intellectual Disabilities,
Visual Impairment and
Without Disabilities. (2014)
European Journal in Adapted
Physical Activity, 7(1),
pp.50-57
Voitkevica, L., Pontaga, I.,
Timpmann, S., Ööpik, V. Pretraining hydration status of
well-trained soccer players in
moderate temperature autumn
and cool winter. (2014) Baltic
Journal of Sport and Health
Sciences, 4 (95), pp. 57‐63

LSPA autora(-u) vārds, uzvārds

Datubāze, kurā ir pieejams
zinātniskais raksts

Inese Pontaga
Žīdens

http://www.johk.pl/
files/14_pontaga.pd
f

Jānis

Agris Liepa

Andra Fernāte

https://www.thieme
connect.com/produ
cts/ejournals/abstra
ct/10.1055/s-00341372639
http://www.ijbs.uni
mas.my/contentabstract/currentissue/item/262-thedevelopment-ofentrepreneurshipininterdisciplinarystudy-environmentfirst-achievementshindrances-andperspectives.html

Aija Kļaviņa

http://www.eujapa.
upol.cz/index.php/
EUJAPA/article/vi
ew/128

Lilita Voitkeviča, Inese
Pontaga

http://www.lsu.lt/si
tes/default/files/dok
uumentai/baltic_jo
urnal_of_sports_a4
_2014_12_30.pdf
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kundzina I., Grants J. The
relationship between beta
endorphins and emotional
state in physically active
individuāls aged 45-55 (a
report on a pilot study).
(2014) Polish Journal of
Sport and Tourism, 21(3),
pp.147-150
Malinauskas, R., Vazne, Z.
Emotional intelligence among
Lithuanian and Latvian
student athletes. Education.
Physical Training. (2014)
Baltic Journal of Sport and
Health Sciences, 2 (93), p.
29-33
Solovjova, J., Upitis, I.,
Grants, J., Kalminkovs, J.J.
Postural disorders in young
athletes. Education.Physical
training sport.(2014) Baltic
Journal of Sport and Health
Sciences 1(92), p. 49-54
Liepina, I., Krauksta, D.
Students'attitude to and
motivation for outdoor life.
(2014) Baltic Journal of
Health and Physical Activity.
The Journal of Gdansk
University of Physical
Education and Sport, 6(4) pp.
314-321
Grants, J., Kravalis, I., BulaBiteniece, I., Ciekurs, K.,
Litwiniuk, A., Piech, K.,
Smuka, I. Outdoor Recreation
Activities for Learning to
Learn. OSRESS – Outdoor
Sports and Recreation
Education
Summer School (2014)
LASE, Internationally
reviewed, pp.1-93
Priedīte, I., S., Lāriņš, V.,
Sauka, M., Selga,G., Kalniņa,
L., Krievkalns, J., Artjuhova,
L. Fiziskās aktivitātes
receptes izrakstīšana ģimenes
ārsta praksē. (2014) Valsta

Ieva Kundziņa,
Grants

Juris

http://www.degruyt
er.com/view/j/pjst.
2014.21.issue3/pjst-20140014/pjst-20140014.xml?format=I
NT

Žermēna Vazne

http://www.lsu.lt/si
tes/default/files/dok
uumentai/education
_physical_training_
a4_2014_07_02.pd
f

Jeļena Solovjova, Imants
Upītis,
Juris Grants

http://www.lsu.lt/si
tes/default/files/dok
uumentai/education
_physical_training_
a4_2014_04_031.pdf

Inga Liepiņa,
Daina
Krauksta

http://www.degruyt
er.com/view/j/bjha.
2014.6.issue4/bjha-20140031/bjha-20140031.xml?format=I
NT

Juris Grants,
Ivars
Kravalis,
Inta BulaBiteniece, Kalvis Ciekurs,
Ingrīda Smukā

Viesturs Lāriņš
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http://www.lspa.eu/
images/phocagaller
y/2014/29.09/14/os
rres_book.pdf

http://www.researc
hgate.net/publicatio
n/272163205_Fizis
ks_aktivittes_izraks
tana_imenes_rsta_p
raks
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Sporta medicīnas centrs, pp.
1-121

12.

13.

Porozovs, J., Kļaviņa, A.
Dabaszinātņu loma sporta
pedagoģijā. Dabaszinātnes un
pedagoģija. (2014) Latvijas
Universitātes Apgāds, pp.
195-224
Krauksts, V., Krauksta, D.,
Treniņa process II
daļa.(2014) Drukātava, pp. 1267

Aija Kļaviņa

Viesturs Krauksts, Daina
Krauksta

http://www.janisro
ze.lv/lv/dabaszinat
nes-un-pedagogijamonografija.html
http://www.gramat
a24.lv/gramatas/sp
orts-hobijispeles/sportaveidi/p/13241treninu-processteorija-un-prakse-i

Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātniskās datubāzēs iekļautie publicētie oriģinālie zinātniskie raksti un
publicētas recenzētās zinātniskās monogrāfijas 2015. gadā:
Nr.p
.k.

1.

2.

3.

Zinātniskais raksts

LSPA autora(-u) vārds, uzvārds

Datubāze, kurā ir
pieejams zinātniskais
raksts

Intars Nikonovs,
Juris Grants,
Ivars Kravalis

basehttp://journals
.ru.lv/index.php/S
IE/article/view/48
4

Juris Grants

http://www.transf
ormations.khf.vu.l
t/35b

Anna Zuša,
Jānis Lanka

http://www.jhse.u
a.es/jhse/article/vi
ew/999/1116

Nikonovs, I., Grants, J., Kravalis, I.
Students emotional state during
recreational skiing. (2015) Society,
Integration, Education. Proceedings
of the International Scientific
Conference, Vol.3, Rezekne, pp.
596-602
Greblikaite, J., Sroka,W., Grants, J.
Development of Social
Entrepreneurship in European
Union: Policy and Situation of
Lithuania and Poland. (2015)
Transformations in business &
economics - Master Journal List,
Vol. 14, No 2B (35B), pp. 376-396
Zuša, A., Lanka, J., Vagin, A.,
Cicchella, A. Body segments
cooperation during forehand stroke
production in young and adult tennis
players. (2015) Journal of Human
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Sport & Exercise,Vol.10 (1), pp.
161-168

4.

5.

6.

7.

8.

Pontaga, I., Zidens, J. Fatigue
resistance of thigh muscles in sport
games players. (2015) Kalina RM
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Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno
zinātnisko publikāciju saraksts pārskata periodā:
 Rodionova, K., & Klavina, A. (2016). The impact of different characteristics and
modalities of physical activity on health variables in elderly people with type 2 diabetes.
Society.Integration. Education. Proceeding of the International Scientific Conference. 3,
533-541
 Klavina, A., & Rodionova, K. (2016). The effect of peer tutoring in physical education for
middle school students with severe disabilities. European Journal in Adapted Physical
Activity, 8(2), 3-17.
 Waller,B.,
Ogonowska-Slodownik,
A.,
Vitor,
M.,
Rodionova,K.,Lambeck,J...Daly,D.(2016). The effect of aquatic exercise on physical
functioning in the older adults: a systematic review with meta-analysis.Age and Aging,
0,1-9.
 Kundzina I., Grants J. OUTDOOR RECREATION AND WELL-BEING OF 45-55
YEARS OLD PEOPLE. Publicēts LASE Journal of Sport Science, 2014, Vol.5, No.2.
 Kundzina I., Grants J. RELATIONSHIP BETWEEN BETA ENDORPHINS AND
EMOTIONAL STATE IN PHYSICALLY ACTIVE INDIVIDUALS AGED 45 - 55 (A
report on a pilot study). Publicēta „Polish Journal of Sport and Tourism”.
 Litwiniuk A., Barczyński B.J, Jagiełło M., Cieśliński R., Wieliczuk E.H., Daniluk A.,
Grants J., Kundzina I. “THE CHOSEN ELEMENTS OF LIFESTYLE OF THE POLISH
STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND LATVIAN
STUDNETS OF ACADEMY OF SPORT EDUCATION”. Iesniegts publicēšanai Archives
of Budo. IMPACT factor 0.885.
 Pontaga I., Zidens J, (2014) Shoulder Rotator Muscle Dynamometry Characteristics: Side
Asymmetry and Correlations with Ball‐Throwing Speed in Adolescent Handball Players.
Journal of Human Kinetics, Vol. 42, P. 41-50. DOI: 10.2478/hukin-2014-0059. Publikācija
ir ietverta datu bāzēs: SCOPUS, PubMed, Index Copernicus, Embase/ Excerpta Medica,
Journal Citation Reports/ Science Edition, SPONET Database, SCI, EBSCO.
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 Voitkevica L. Pontaga I., Timpmann S., Ööpik V. (2014) Pre-training hydration status of
well-trained soccer players in moderate temperature autumn and cool winter. Journal:
Education. Physical Training. Sport. Baltic Journal of Sport and Health Sciences (Kaunas,
Lithuania), Vol.4 (95). P.57-63. Publikācija ir ietverta datu bāzēs: Central and Eastern
European Academic Source (EBSCO), IndexCopernicus, SPORTDiscus with Full Text
(EBSCO).
 Понтага И., Жиденс Я. (2015) “Преимущества и ограничения метода анализа
биоэлектрического сопротивления тканей в оценке причины пишнего веса у
футболистов” Наука и спорт: современные тенденции. Научно-теоретический
журнал (Казань, Россия). № 3 (Том 8), 59 – 69 стр. ISSN2308-8826.
 Pontaga I, Voitkevica L., Liepina J. (2015) Comparison of body hydration status before
and after training in male rugby seven players in cool and warm environment. In: Kalina
RM (ed.) Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in
Interdisciplinary Approach, HMA 2015, 17–19 September 2015, Czestochowa, Poland.
Warsaw: Archives of Budo; P.155–164. ISNN 2450-2650.
 Pontaga I, Zidens J. (2015) Fatigue resistance of thigh muscles in sport games players. In:
Kalina RM (ed.) Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in
Interdisciplinary Approach, HMA 2015, 17–19 September 2015, Czestochowa, Poland.
Warsaw: Archives of Budo; P. 165–169. ISNN 2450-2650.
 Pontaga I. (2016) Role of hamstring muscles in knee joint stability providing and injury
prevention. Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY.
INTEGRATION. EDUCATION”. Rezekne, Latvia, Volume III, May 27th - 28th, 2016,
P.522-532. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol3.1469
 Klavina, A., Zusa, A., & Galeja, Z. (in press). The Assessment Of Static Balance In
Children With And Without Disabilities. Research In Developmental Disabilities.
 Klavina, A., Zusa, A., Galeja, Z., & Rodionova, K. (in press). Relationship Between
Posture And Postural Control In Children With Disabilities: Comparative Study. Physical
& Occupational
 Rodionova, K., & Klavina, A. (2016). The impact of different characteristics and
modalities of physical activity on health variables in elderly people with type 2 diabetes.
Society.Integration. Education. Proceeding of the International Scientific Conference. 3,
533-54, ISSN 2256-0629.
 Klavina, A., Strazdina, N., Pozeriene, J., Reklaitiene, D., Bubliauskaite. M., & Hein, V. (in
press). Comparative study in Baltic countries on physical education teachers’ attitude
toward teaching students with severe intellectual disabilities. Adapted Physical Activity
Quarterly.
 Klavina, A., & Rodionova, K. (2016). The effect of peer tutoring in physical education for
middle school students with severe disabilities. European Journal in Adapted Physical
Activity, 8(2), 3-17.
 Klavina, A., & Strazdiņa, N. (2015). Speciālo skolu sporta skolotāju profesionālā attieksme
pret mācību procesu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. International
Scientific Conference "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2015",
conference proceedings, 558-566.lpp. ISSN 1691-5887
 Strazdiņa, N. & Klavina, A. (2015). Speciālo skolu sporta skolotāju profesionālā
attieksme pret mācību procesu skolēniem ars magiem garīgās attīstības traucējumiem.
Starptautiskas zinātniskās konferences Sabiedrība. Integrācija, Izglītība, 22.-23.05.2015.
Rakstu krājums. Zinātniskie raksti, 558-566.lpp. ISSN 1691-5887
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 Klavina, A., & Kalnite, U. (2014). Uninhibited primitive reflex symptoms in movement
patterns of students with attention deficit and hyperactivity symptoms. European
Conference in Adapted Physical Activity, Madrid (Spain), conference proceeding book.
29.09. -2.10.2014.
 Rostoka E., Baumane L., Isajevs S., Sharipova J., Dzintare M., Sjakste N. Regulation of
NO biosynthesis by natural compounds in cerebellum and cortex. International Conference
in Neuroscience and Pharmacology „Neurodegenerative diseases and new trends in
pharmacotherapeutic strategies. 2015, April 23-24, Riga, Latvia.
 Rudzinska I., Pop A., & Dredetianu M. (2015) Student Creativity Boosting with Innovative
Digital Activities to Enhance Study Course Quality, Proceedings of the International
Scientific Conference May 22nd-23rd, 2015, Volume 1, pp. 341-347,
http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol1.329 © Rēzeknes Augstskola, 2015 , ievietots
Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of
Science) datu bāzē: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/329.
 Rudzinska I., & Boge I. (2016) An ESP study course quality enhancement through student
and teacher Erasmus mobility, Valodu apguve: problēmas un perspektīva XII, LiePA,
2016, 18.-29. lpp., ISSN 1407-9739, 11 lpp.
 Rudzinska I, Bula-Biteniece I., Kaupužs A., Promoters and barriers in the Enhancement of
Population Physical Activity in Community, Revista Española de Educación Física y
Deportes-REEFD, Número 410 Supl., año LXVII, 3er trimestre, 2015 (nº 8 Supl., VI
Época), p.476, ISSNe: 2387-161X.
 PA Through Different Socio-Ecological Levels, 1 Department of Sport Sciences,
University of Jyväskylä; 2Faculty of Arts, Folk Culture and Teacher Education, Telemark
University College;3 Latvian Academy of Sport Education;4Lithuanian Sport
University,REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES–REEFD,
Número 410 Supl., año LXVII, 3er trimestre, 2015 (nº 8 Supl., VI Época), p.472-p.473,
2015.
 Gómez M.A., Pérez J., Molik B., Szyman R.J., Sampaio J. [2014]: Performance analysis
of elite men's and women's wheelchair basketball teams. Journal of Sports Sciences, 32:11,
1066-1075
 Hutzler, Y. (2014). Editorial: Reporting guidelines. Adapted Physical Activity Quarterly,
31(4): 307-309. doi: 10.1123/APAQ.2014-0197. (IF=1.32; JCR Sport Science 45/81 O3).
 Harries, N. Loeppky, J. A., Shaheen, S., Al-Jarrah, M., Molteni, F., Hutzler, Y., & Bar
Haim, S. (2015). A stair-climbing test for measuring mechanical efficiency of ambulation
in adults with chronic stroke. Disability and Rehabilitation, (37(11) 1004-1008. DOI:
10.3109/09638288.2014.948131. [Contributed to study concept, data acquisition and
writing of the paper] (IF=1.99; SJR 0.935; 13/113 Q1) {#1}
 Modai, G., Barak, S. Bar-Haim, S., & Hutzler, Y. (2015). Stair Climbing Test post-stroke:
Feasibility, convergent validity and metabolic, cardiac and respiratory responses. Topics
in
Stroke
Rehabilitation,
22(4),
281-288.
doi:
10.1179/1074935714Z.0000000021. [Designed the study concept and data analysis and
contributed to data acquisition and wrote the complete paper]. (IF=1.45; SJR 0.925; 12/113
Q1)
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 Geffen , R., Dunski, A., & Hutzler, Y. (2015). Balance training using an iPhone
application in persons with familial dysautonomia: Three case reports. Physical Therapy;
special issue on innovations in rehab technology, 95(3) 380-387. [Developed the design of
the study and contributed to writing the whole paper]. (IF=2.799; JCR Rehabilitation 5/65
Q1){#1}.
 Hutzler, Y. (2015). Editorial: APAQ at thirty. Adapted Physical Activity Quarterly, 32(3),
185 – 186. http://dx.doi.org/10.1123/APAQ.2015-0059. (IF=1.47; JCR Sport Science
43/82 Q3).
 Hutzler, Y., Barda, R., Mintz, A., & Hayosh, T. (2016). Reverse Integration in Wheelchair
Basketball – A Serious Leisure Perspective. Journal of Sport and Social Issues, 40(4), 338360, first published on February 18, 2016 doi:10.1177/0193723516632043. (IF
2016=0.897 Hospitality, Leisure, Sport & Tourism 29 out of 44 Q3; Sociology 72 out of
142 Q3).
 Hutzler, Y. & Hellerstein, D. (2016). : Editorial: Adapted vs. Adaptive Physical Activity.
Adapted
Physical
Activity
Quarterly,
33(2),
109-112
doi: 10.1123/APAQ.2016-0027. [Wrote the majority of the article and developed the
concept] (IF 2015 1.47; JCR Sport Science 43/82 Q3).
 Barak, S., Mendoza-Laiz, N., Gutiérrez Fuentes, M. T., Rubiera, M., & Hutzler, Y. (in
Press) Psycho-social effects of competitive Boccia program in persons with severe chronic
disability. Journal of Rehabilitation Research and Development.[Designed the study,
wrote the introduction and contributed to all the other sections] (2015 IF=1.43; SJR 0.825
16/113 Q1)
 Reina, R., Hutzler, Y., Iniguez Santiago, M. C., & Moreno-Murcia, J. A. (2016). Attitudes
towards Inclusion of Students with Disability in Physical Education Questionnaire
(AISDPE): A two-component scale in Spanish. European Journal of Human Movement,
36, 75-87 [Contributed to writing all parts of the manuscript].
 Hutzler, Y. Korsensky, O., & Laufer, Y. (Accepted, July 25, 2016). Rapid Stepping Test
towards virtual visual objects: Feasibility and convergent validity in older adults.
Technology and Health Care [Contributed to various aspects in the study design and wrote
the paper]. (IF 2016=0.678, JCR Health and Care Sciences & Services 79/89 Q4).
 Reina, R., Hutzler, Y., Iniguez Santiago, M. C., & Moreno-Murcia, J. A. (Submitted
18.08.2016). Attitudes towards inclusion in physical education: Their relation to ability
beliefs, gender, and previous experiences. Exceptional Children.
 Barak S, Hutzler Y, Dubnov-Raz G. (2014). [Physical exercise for people with cerebral
palsy: effects, recommendations and barriers]. Harefuah,153(5).:266-272, 305. [in
Hebrew]. [Contributed to writing the manuscript] {#1}
 Hutzler, Y. (2015). Theory-based practice in hydrotherapy [in Hebrew]. Bitnua,
(Movement), 11(4), 491-519.
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 Barak S., Hutzler , Y., & Dubnov-Raz, G, Achiron A. Physical Exercise for People with
Multiple Sclerosis: Effects, Recommendations and Barriers. Accepted for publication in
Harefuah, 2016. in Hebrew]. [Contributed to designing and writing the manuscript]
 Barak, S., Hutzler, Y., & Dubnov-Raz, G.(2016). Physical Exercise after stroke: Effects,
Recommendations and Barriers. Harefuah [in Hebrew[. Accepted for publication June,
2015. [Contributed to designing and writing the manuscript]
 Hutzler, Y., & Oz, M. (2014). Special Olympics Athletes' Perspectives on their
Motivation to Participation in Sports. In D. Hassan, S. Dowling, & S. Menke (Eds.).
Sport and Intellectual Disability: An introduction. Oxford: Routetledge.
 *Hutzler, Y. (in Press). Designing Universal and Adapted Learning Environments for
Inclusive Physical Education and Sport Practice. In E. Fadilj & D. Milivoj (Eds.). Effects
of application of physical activity on the anthropological status of children, youth and
adults. NOVA SCIENCE Monograph Series 2014-05-22.
 Hutzler, Y. (in Press). Psychological aspects of physical activity in persons with
disability. [ היבטים פסיכולוגיים של פעילות גופנית לאנשים עם מוגבלותin Hebrew]. In
L., Gershgorn; R. Lidor, & G. Tenenbaum (Eds.) Sport Psychology.
 Block, M., Grenier, M., Hutzler, Y. (in Press) Strategies to maximize social participation
and inclusive of students with disabilities in physical education. In A. J. S. Morin, C.
Maïano, D. Tracey, & R. G. Craven (Eds.) Inclusive Physical Activities: International
Perspectives. Charlotte, NC: Information Age Publishing.[Contributed to teacher's
inclusive strategies part of the manuscript].
 Hutzler, Y., Oz, M., & Barak, S. (2015). Attitudes and perceptions of staff members and
environmental factors concerning physical activity participation in residential, vocational
and leisure facilities for persons with intellectual disability.
 Hutzler, Y. (2016). 60 + Sport: Promoting physical activity among the elderly. Fund for
Demonstration Projects National Insurance Institute. Project Nr. 161.
 Bredahl, A-M. (2016) Bredahl, A-M. (2013) RIDDERRENNET; An International Winter
Sports Camp for Youths and Adults with Physical or Visual Disabilities
 Standal, Ø.F. (2016). Phenomenology and pedagogy in physical education. Oxon, UK:
Routledge.
 Standal, Ø.F. & Rugseth, G. (2015). Inkluderende kroppsøving. [Inclusive physical
education] Oslo: Cappelen Damm.
 Standal, Ø. F., & Aggerholm, K. (2016). Habits, skills and embodied experiences: a
contribution to philosophy of physical education. Sport, Ethics and Philosophy, 1-14.
doi:10.1080/17511321.2016.1220972
 Moen, K. M.& Standal, Ø.F. (2016). Practicum in Physical Education Teacher Education:
An Educational Partnership?. Sage Open DOI: 10.1177/2158244016635715
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 Standal, Ø. F. & Rugseth, G. (2016). Experience, Intersubjectivity, and Reflection: A
Human Science Perspective on Preparation of Future Professionals in Adaptive Physical
Activity. Quest, 68 (1) 29-42
 Rugseth, G. & Standal, Ø.F. (2015). My body can do magical things. The movement
experiences of an obese man -- a phenomenological study Phenomenology and Practice,
9 5-15
 Standal, Ø.F. & Rugseth, G. (2014). Practicum in adapted physical activity. A Deweyinspired action research project. Adapted Physical Activity Quarterly 31; 219 – 239
 Moen, K.M. & Standal, Ø.F. (2014). Student teachers’ perceptions of the practicum in
physical education teacher education in Norway. Nordic Studies of Education 34; 111-126
 Standal, Ø.F. (2014). Phenomenology and adapted physical activity. Philosophy and
professional practice. Adapted Physical Activity Quarterly 31; 35-48
 Standal, Ø.F., Moen, K.M. & Moe, V.F. (2014). Theory and practice in the context of
practicum. The perspectives of Norwegian physical education student teachers. European
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 Næss, H.S., Säfvenbom, R. & Standal, Ø.F. (2014). Running with Dewey. Is it possible to
learn to enjoy running in High School Physical Education? Qualitative Research in Sport,
Exercise and Health. 6; 301-315
 Standal, Ø.F. (2015). Introduksjon. [Introduction] I: Ø.F. Standal & G. Rugseth (eds.).
Inkluderende kroppsøving [Inclusive physical education]. (pp. 9-23) Oslo: Cappelen
Damm
 Standal, Ø.F. (2015). Fagdidaktisk refleksjon over evne og føresetnad i kroppsøving. [A
didactical reflection over ability in physical education] I: Ø.F. Standal & G. Rugseth
(eds.). Inkluderende kroppsøving [Inclusive physical education]. (pp. 121-135) Oslo:
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1.8. Informācija par ārējiem sakariem:
1.8.1 sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
LSPA īsteno ciešu sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām.
Sadarbības nepieciešamību diktē veselības aprūpes jomas institūcijām izvirzītie kopīgie mērķi un
to sasniegšanas uzdevumi, kuru risināšanas loks ir plašs un daudzpusīgs, t.sk. tiek risināti arī
jautājumi par absolventu nodarbinātības iespējām, un LSPA nodrošina iestādes ar
nepieciešamajiem speciālistiem.
2014./2015. un 2015./2016. ak. gados Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Sporta
pārvaldes institūcijas atbalsta studiju virziena veselības aprūpe attīstību, sevišķi sporta
fizioterapijas jomā un sadarbojas jauno speciālistu sagatavošanā:
1) piedaloties studiju programmas izstrādē,
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2) piedaloties studiju programmas realizācijā, t.i., ir ieplānots izmantot to resursus prakses
organizācijā, kā arī zinātnisko potenciālu Latvijas Olimpiskās vienības Darbspēju laboratoriju
(vadītāja dr.D.Jukmane). Jāatzīmē profesionālo sporta organizāciju (hokejs, futbols, basketbols
u.c.) lielo ieinteresētību šādu speciālistu sagatavošanā. Tiek izskatīti jautājumi ar sporta skolam un
sporta klubiem un federācijām par studiju finansēšanu. Ņemot vērā valsts reģionālās attīstības
perspektīvo plānojumu sportā, tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums pēc fizioterapijas
speciālistiem, īpaši sporta jomā.
Ir izveidojusies sadarbība ar profesionālo - Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA).
2013.gada 26.janvāra LFA rīkotajā pilnsapulcē domu biedru grupa astoņu personu sastāvā Fizioterapeits Edvīns Lešenkovs (LOV), Fizioterapeits Mareks Osovskis (LOV), Fizioterapeits
Agris Liepa (R/C Baltezers), Fizioterapeits Normunds Vārpa (Baltic Medicum), Fizioterapeite
Elita Salgrāve (Baltijas Fizioterapija), Fizioterapeits Artūrs Ivuškāns (Baltijas Fizioterapija),
Fizioterapeite Elīna Lauva (Baltijas Fizioterapija) izvirzīja ideju dibināt Latvijas Fizioterapeitu
asociācijas apakšgrupu „Sporta fizioterapija” (LFA SF) ar mērķi veicināt sporta fizioterapijas
attīstību Latvijā, sadarbojoties ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās
Sporta Fizioterapijas Federācijas apakšgrupu (IFSPT) un organizējot seminārus un kursus
informācijas un pieredzes apmaiņai par aktualitātēm un jaunumiem sporta fizioterapijas jomā,
izglītot dažāda līmeņa sportistu, veselības sporta un bērnu un jauniešu sporta speciālistu par sporta
fizioterapijas jautājumiem un sporta fizioterapeitu kvalifikācijas paaugstināšanā. Domu biedru
grupa izvirzīja par LFA SF prezidentu fizioterapeitu Edvīnu Lešenkovu, par vice-prezidentu
Mareku Osovski. Profesionālās studiju programmas Fizioterapija studenti jau studiju laikā
iesaistās Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas pasākumos. Pasniedzēji aktīvi piedalās Asociācijas
organizētajos pēcdiploma izglītības pasākumos.
LSPA attīsta un pilnveido sadarbību ar starptauriskajām profesionālajām organizācijām –
ENPHE (Eiopas tīkls augstākā izglītībā fizioterapijā) un Eiropas federāciju pielāgotās fiziskās
aktivitātēs (EUFAPA). Veselības aprūpes virziena vadītāja A.Kļaviņa kopš 2014.gada ir EUFAPA
prezidente un ik gadu piedalās starptautiskās konferencēs un kongresos pielāgoto fizisko aktivitāšu
jomā. Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” kvalifikācijas vadītāja
Kristīne Plūme LSPA pārstāv ENPHE.
Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas un darba devēju pārstāvji piedalās Veselības aprūpes
studiju programmas Fizioterapija bakalaura darbu aizstāvēšanā un Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumos - 2014./2015., 2015./2016. ak.gados Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumos par
eksāmenu komisijas priekšsēdētāja ir Latvijas Fizioterapijas asociācijas valdes locekle, veselības
maģistre fizioterapeite M.Briede, Profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits” komisijas
priekšsēdētāja - Valsts Sporta medicīnas centra direktore dr.med. Ilga Sarmīte Priedīte.
Profesionālā asociācija (M.Briede, R.Gaidlazda,– LFA valdes locekles) un darba devēji pozitīvi
vērtē studiju programmu novērtējot Valsts kvalifikācijas eksāmenu un praktiskos pārbaudījumus,
kā arī diplomdarbus un bakalaura darbus. 8. tabula atspoguļo sociālos sadarbības partnerus
veselības aprūpē:
8.tabula
Sadarbība ar tautsaimniecības nozares partneriem
Institūcija
Sadarbības personas
1. Latvijas pilsētu un novadu
1. Pašvaldību priekšsēdētāju vietnieki
pašvaldības, to sporta organizācijas
sporta darbā
Pamatojums: sadarbības partneris pilsētu un novadu iedzīvotāju fiziskās aktivitātes
veselības aprūpes jautājumos
2. Latvijas Sporta federāciju padome
1. LSFP prezidents E.Fogelis
3. Latvijas sporta federācijas (86)
2. Sporta federāciju (86) vadītāji
Pamatojums: sadarbības partneris jautājumos par bērnu un jauniešu fizisko veselību,
kuri iesaistīti sporta izglītības iestādēs
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4. Latvijas Sporta izglītības iestāžu
1. Valdes priekšsēdētāja D.Zaļupe
(64) direktoru padome
Pamatojums: sadarbības partneris sporta treniņa un sporta stundu jautājumos
5. Latvijas Paralimpiskā komiteja
1. LPK prezidente D.Dadzīte
(LPK)
6. Latvijas Speciālā Olimpiāde
1. Nacion.direktors A.Lasis
Pamatojums: sadarbības partneris cilvēkiem ar speciālām vajadzībām jautājumos
7. Latvijas Sporta veterānu – senioru
1. Prezidents D.Znatnajs
savienība
Pamatojums: sadarbības partneris senioru fiziskās aktivitātes jautājumos
8. Valsts Sporta medicīnas centrs
1. I.S.Priedīte
9. Latvijas Fizioterapeitu Asociācija
2. Valdes priekšs. D.Bērtule
Pamatojums: sadarbības partneris sabiedrības veselības un fizioterapijas veselības
aprūpē jautājumos
10. Vairāk kā 50 Latvijas veselības aprūpes iestādes un organizācijas. (7.pielikums)
Pamatojums: sadarbības partneri studējošo praktiskās pieredzes nodrošināšanai,
studiju un pētniecības procesa īstenošanai.
1.8.2. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji;
Atskaites periodā 2014./2015.ak.g. LSPA studiju virziena Veselības aprūpe studenti piedalījās
ERASMUS + programmā:
 Andris Šnēvelis - “G. d’Annunzio” Universitāte Chieti-Peskara, Itālija(6.06.-5.08.2015.)
 Mārtiņš Čampa - Haaga-Helia University of Applied Sciences, Somija (03.02. 08.05.2015)
 Anastasija Alifanova - Haaga-Helia University of Applied Sciences, Somija (03.02. 08.05.2015)
Atskaites periodā 2014./2015.ak.g. LSPA studiju virziena Veselības aprūpe docētāji piedalījās
ERASMUS + programmā:










Ieva Rudzinska - Zagrebas Universitāte, Horvātija(27.-31.10. 2014.)
Aija Kļaviņa - Haaga-Helia Universitāte, Somija (9.-13.02. 2015.)
Jānis Žīdens - Viļnas pedagoģiskā universitāte (5.-6.05.15.)
Andris Rudzītis - Viļnas pedagoģiskā universitāte (5.-6.05.15.)
Uldis Grāvītis - Viļnas pedagoģiskā universitāte (5.-6.05.15.)
Jānis Rimbenieks Viļnas pedagoģiskā universitāte (5.-6.05.15.)
Andris Spunde - Viļnas pedagoģiskā universitāte (5.-6.05.15.)
Daina Krepša - Viļnas pedagoģiskā universitāte (5.-6.05.15.)
Žermena Vazne - Lietuvas Sporta universitāte (16.-18.2015.)

Atskaites periodā 2014./2015.ak.g. ārzemju studenti piedalījās ERASMUS + programmā un
studēja LSPA studiju virzienā Veselības aprūpe:
 Katerina Dubnova - Kārļa Universitāte Prāgā, Čehija (1.09.2014.- 31.01.2015.)
 Pavla Zahradņikova - Kārļa Universitāte Prāgā, Čehija (1.09.2014.- 31.01.2015.)
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 Francisko Segovia Rivera - Haenas Universitāte, Spānija (1.09.2014.- 30.01.2015.)
 Franko Barišič - Zagrebas Universitāte, Horvātija (15.09.2014.-15.02.2015.)
 Matija Bačič - Zagrebas Universitāte, Horvātija (15.09.2014.-15.02.2015.)
Atskaites periodā 2014./2015.ak.g. ārzemju docētāji piedalījās ERASMUS + programmā un
piedalījās LSPA mācību procesā:














Audrone Dumčiene – Lietuvas Sporta Universitāte (20.-23.2014.)
Daila Lapeniene – Lietuvas Sporta Universitāte (20.-23.2014.)
Rosa Grazia Bellomo – „G.d.Annunzio” Universitāte Chieti-Peskrā, Itālija (10.-13.11.2014.)
Raoul Saggini - „G.d.Annunzio” Universitāte Chieti-Peskrā, Itālija (10.-13.11.2014.)
Alexandra Di Stefano - „G.d.Annunzio” Universitāte Chieti-Peskrā, Itālija (10.-13.11.2014.)
Andrius Norkus – Šauļu Universitāte, Lietuva (15.-16.2015.)
Jan Hnizdil – J.Purkene Universitāte Usti nad Labem, Čehija (4.-8.05.2015.)
Ilona Dobrovolskyte – Šauļu Universitāte, Lietuva (12.-15.05.2015.)
Hilario Sanchez Moreno – Malagas Universitāte, Spānija (16.-22.05.2015.)
Romualdas Malinauskas – Lietuvas Sporta Universitāte (17.-20.15.2015.)
Marta Grygier – Fiziskās izglītības akadēmija Vroclavā, Polija (18.-22.05.2015.)
Miroslaw Zalech – J.Pilsudska fiziskās izglītības universitāte, Polija (18.-24.05.2015.)
Anna Maria Bodasinska - J.Pilsudska fiziskās izglītības universitāte, Polija (18.-24.05.2015.)

Atskaites periodā 2015./2016.ak.g. LSPA studiju virziena Veselības aprūpe studenti piedalījās
ERASMUS + programmā:






Lauma.Belova - Nacionālā Sporta akadēmija (Bulgārija) (7.09.2015.-12.02.2016)
Silvestrs Pietkuns - Nacionālā Sporta akadēmija (Bulgārija) ( (7.09.2015.-12.02.2016)
Anna Arnicāne - Kārļa Universitāte, Čehija (28.09.2015.- 12.02.2016.)
Ulrika Malta - Kārļa Universitāte, Čehija (28.09.2015.- 12.02.2016.)
Juta Murziņa - Kārļa Universitāte (Čehija) (4.02.-30.06.2016.)

Atskaites periodā 2015./2016.ak.g. LSPA studiju virziena Veselības aprūpe docētāji piedalījās
ERASMUS + programmā:
 Žermena Vazne - Fiziskās audzināšanas Universitāte Budapeštā, Ungārija (24.- 28.09.
2015.)
 Agita Ābele - Vroclavas fiziskās audzināšanas augstskola, Polija (1.-3.02.2016.)
 Inta Immere - Vroclavas fiziskās audzināšanas augstskola, Polija (1.-3.02.2016.)
 Antra Gulbe - Vroclavas fiziskās audzināšanas augstskola, Polija (1.-3.02.2016.)
 Aija Kļaviņa - Haaga-Helia Universitāte, Somija (6.-8.04.2016.)
 Ingrīda Smukā - Malagas Universitāte, Spānija (17.-21.05.2016.)
 Žermena Vazne - Lietuvas Sporta universitāte (3.-4.05.2016.)
 Leonīds Čupriks - J.Pilsudska Fiziskās izglītības universitāte Varšavā, Polija (11.13.05.2016.)
 Sergejs Saulīte - J.Pilsudska Fiziskās izglītības universitāte Varšavā, Polija (11.13.05.2016.)
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 Aleksandra Čuprika - J.Pilsudska Fiziskās izglītības universitāte Varšavā, Polija (11.13.05.2016.)
Atskaites periodā 2015./2016.ak.g. ārzemju studenti piedalījās ERASMUS + programmā un
piedalījās LSPA macību procesā:


















Stefani Stoyanova - Nacionālās Sporta akadēmija, Bulgārija (26.08.2015.- 5.02.2016.)
Antals Krajczars - Fiziskās audzināšanas Universitāte, Ungārija (1.09.2015.- 1.02.2016.)
Gražvydas Bulaitis - Šauļu koledža, Lietuva (1.09.2015.- 31.01.2016.)
Batikans Sinci - EGE Universitāte, Turcija (28.08.2015.- 22.01.2016.)
Egemens Cakirs - EGE Universitāte, Turcija (28.08.2015.- 30.01.2016.)
Ksenija Babkova - Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Dina Čabatar - Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Anastasija Mažeika - Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Pāvels Ulazouskis - Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Jūlija Mandruk - Ukrainas Fiziskās audzināšanas un sporta universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Taisija Volvakh - Ukrainas Fiziskās audzināšanas un sporta universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Anastasija Prokopenko - Ukrainas Fiziskās audzināšanas un sporta universitāte (1.02.30.06.2016.)
Tatjana Shyray - Ukrainas Fiziskās audzināšanas un sporta universitāte (1.02.-30.06.2016.)
Dionis Ceban - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (1.02.-19.06.2016.)
Magdalēna Zakrzevska - J.Pilsudska Varšavas Fiziskās audzināšanas universitāte (1.02.30.06.2016.)
Jolanta Zakrzevska - J.Pilsudska Varšavas Fiziskās audzināšanas universitāte (1.02.30.06.2016.)
Alvaro Gemenez Gil - Malagas Universitāte, Spānija (1.02.-30.06.2016.)

Atskaites periodā 2015./2016.ak.g. ārzemju docētāji piedalījās ERASMUS + programmā un
piedalījās LSPA mācību procesā:














Arūnas Grabauskas – Šauļu Universitāte, Lietuva (19.-21.11.2015.)
Michal Wychowanski - J.Pilsudska fiziskās izglītības universitāte, Polija (21.-25.03.2016.)
Liliana-Elisabeta Radu - „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Rumānija (21.-25.03.2016.)
Zbigniew Bujak - J.Pilsudska Fiziskās izglītības universitāte Varšavā, Polija (1.-7.05.2016.)
Darius Giercuk - J.Pilsudska Fiziskās izglītības universitāte Varšavā, Polija (1.-7.05.2016.)
Irina Radevska - Nacionālā Sporta akadēmija, Bulgārija (23.-27.05.2016.)
Lillya Doncheva - Nacionālā Sporta akadēmija, Bulgārija (23.-27.05.2016.)
Valery Dunai - Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte (26.05.-1.06.2016.)
Irina Huslistava - Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte (23.-29.05.2016.)
Dymytriy Nikonorov - Ukrainas Fiziskās audzināšanas un sporta universitāte (23.-29.05.2016.)
Myroslav Dutchak - Ukrainas Fiziskās audzināšanas un sporta universitāte (23.-29.05.2016.)
Luisa Zagalaz Sanchez – Haēnas Universitāte, Spānija (13.-19.06.2016.)
Eufrasio Perez - Haēnas Universitāte, Spānija (13.-19.06.2016.)

1.8.3. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju
virzienus un līdzīgas studiju programmas
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LSPA ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairāk kā 30 Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības
iestādēm veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā.
1. RTU Biomateriālu un beomehānikas institūts
2. Rīgas Stradiņa universitāte
3. Daugavpils Universitāte
4. LU – par sadarbību doktorantu izglītošanā.
5. Katholieke Universiteit Leuven (B LEUVEN01), Belgium
6. National Sports Academy „Vassil Levski“ (BG SOFIA17), Bulgaria
7. Charles University in Prague (CZ PRAHA07), Czech
8. J.Purkyne University of Usli nad Labem (CZ USTINAD01), Czech
9. University of Zagreb (HR ZAGREB01), Croatia
10. University of Tartu (EE TARTU02), Estonia
11. Tallinn University (EE TALLINN05), Estonia
12. University of Southern (DK ODENSE01), Dānija
13. University of Bologna (I BOLOGNA01), Italy
14. University „Foro Italico” of Roma (I ROMA05), Italy
15. Lithuanian Sports University (LT KAUNAS04), Lithuania
16. Lithuanian University of Educational Sciences (LT VILNIUS04), Lithuania
17. Klaipeda University (LT KLAIPED01), Lithuania
18. Siauliai University (LT SIAULIA01), Lithuania
19. Telemark University College (N PORSGRU01), Norway
20. Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (PL WARSZAW12), Poland
21. Gdansk University of Physical education and Sport (PL GDANSK06), Poland
22. University School of Physical Education in Wroclaw (PL WROCLAW08), Poland
23. The State Higher School of computer science and business administration in Lomza (PL
LOMZA03), Poland
24. Universitye of Coimbra (P COIMBRA01), Portugal
25. Matej Bel University in Banska Bystrica (SK BANSKA01), Slovakia
26. HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (SF HELSINK40), Finland
27. Universityof Malaga (E MALAGA01), Spain
28. University of Physical Education (HU BUDAPES42), Hungary
29. Christian-Albrechts-University of Kiel (D KIEL01), German
30. Friedrich-Shiller University of Jena (D JENA01), German
31. Beijing Sport University (BSU)
32. Russian State U-ty of Physical Education, Sport, Youth and Tourism
33. Белорусский государственный университет физической культуры
ERASMUS LĪGUMI
Eiropas Savienība 2014. – 2017.
Nr.
1.

Valsts, pilsēta
BEĻĢIJA, Lēvene *

2.

ZVIEDRIJA, Halmstada *

Nosaukums – latviešu valodā
Lēvenes Katoļu universitāte,
Beļģija
Halmstadas
Universitāte
Veselības un labklājības skola

Eiropas Savienība 2014. – 2021.
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Katholieke Universiteit Leuven
Halmstad University School of Health and
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LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par
2015./2016.ak.gadu.
Nr.
1.

Valsts, pilsēta
BULGĀRIJA, Sofija *

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ČEHIJA, Prāga *
ČEHIJA, Usti nad
Labem
DĀNIJA, Odense *
HORVĀTIJA, Zagreba
IGAUNIJA, Tartu
IGAUNIJA, Tallina
ITĀLIJA, Boloņa
ITĀLIJA, Roma

10.

ITĀLIJA, Chieti *

11.
12.

LIETUVA, Kauņa *
LIETUVA, Viļņa

13.
14.
15.
16.
17.
18.

LIETUVA, Klaipēda
LIETUVA, Šauļi
LIETUVA, Šauļi *
NORVĒĢIJA,
Notodden Campus
NORVĒĢIJA, Oslo *
POLIJA, Varšava *

19.

POLIJA, Gdaņska

20.

POLIJA, Vroslava

21.

POLIJA, Radoma

22.

POLIJA, Lomža

23.

SPĀNIJA, Koimbra

24.
25.

RUMĀNIJA, Oradea
RUMĀNIJA,
Bukareste
RUMĀNIJA, Iasi

26.

29.

SLOVĀKIJA,
Bratislava
SLOVĀKIJA, Banska
Bistrica
SOMIJA, Vierumaki *

30.
31.
32.

SPĀNIJA, Malaga
SPĀNIJA, Jaen
TURCIJA, Izmira

33.
34.
35.

TURCIJA, Stambula
TURCIJA, Stambula
UNGĀRIJA,
Budapešta
VĀCIJA, Ķīle

27.
28.

36.

-2016Nosaukums – latviešu valodā
Vasila Levska Nacionālā sporta
akadēmija
Kārļa Universitāte
J.E.Purkunes Universitāte
Dienviddānijas Universitāte
Zagrebas Universitāte
Tartu Universitāte
Tallinas Universitāte
Boloņas Universitāte
“Foro
Italico”
Romas
Universitāte
“G. D’Annunzio” Universitāte
Lietuvas Sporta universitāte
Lietuvas
Pedagoģijas
universitāte
Klaipēdas Universitāte
Šauļu Universitāte
Šauļu Valsts koledža
Telemarkas
Universitātes
koledža
Norvēģija Sporta zinātnes skola
Jozefa
Pilsudska
Fiziskās
izglītības akadēmija
Gdaņskas Fiziskās izglītības un
sporta universitāte
Vroclavas Fiziskās izglītības
akadēmija
Radomas K.Pulaska Tehniskihumanitārā universitāte
Lomžas Valsts datorzinātņu un
biznesa administrācijas skola
Koimbras
Universitāte,
Portugāle
Oradea Universitāte
Bukareste
Spiru
Haret
universitāte
Iasi Aleksandra Ioana Cuza
universitāte
Komeniusa Universitāte

Nosaukums – oriģinālā valodā
National Sports Academy “Vassil Levski”
Charles University in Prague
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v
Usti nad Labem
University of Southern Denmark
University of Zagreb
University of Tarty
Tallinn University
Universita di Bologna
Universita Degli Studi di Roma “Foro
Italico”
Universita degli Studi “G. D’Annunzio”
Chieti-Pescara
Lithuanian Sports University
Lietuvos Edukologijos Universitetas
Klaipedos Universitetas
Siauliai University
Siauliai State College
Telemark University College
Norwegian School of Sport Sciences
Akademia Wychowania Fizycznego
Jozefa Pilsudskiego w Wasrszawie
Gdansk University of Physical Education
and Sport
Akademia Wychowania Fizycznego we
Wroclawiu
Kazimierz
Pulaski
University
of
Technology and Humanities in Radom
The State Higher School of Computer
Science and Business Administration
in Lomza
Universidate de Coimbra
Universitatea din Oradea
Spiru Haret University Bucharest
Alexandru IoanCuza University of Iasi
Comenius University in Bratislava

Mateja Bela Universitāte

Matej Bel University in Banska Bystrica

Haaga-Helia Lietišķo zinātņu
skola
Malagas Universitāte, Spānija
Hainas Universitāte
EGE Universitātes Fiziskās
izglītības un sporta skola
Haliča Universitāte
Gedika Universitāte
Fiziskās izglītības universitāte

HAAGA-HELIA Ammsttikorkeakoulu

Kristiāna Albrehta Universitāte

Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel
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Universidad de Malaga
Universidad de Jaen
EGE University The School of Physical
Education and Sports
Halic University
Gedik University
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VĀCIJA, Jēna

38.

Izraēla *

-2016Fridriha
Šillera
Jēnas
universitāte
Vingeitas Institūta Fiziskās
izglītības un sporta zinātnes
Zinman koledža

Friedrich-Schiller-Universitat Jena
The Academic College At Wingate

* Sadarbība veselības aprūpes jomā
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju
virzienus un līdzīgas studiju programmas:
 Prof. V.Lāriņš
1. IZM Augstākās izglītības Studiju programmu licencēšanas un akreditācijas komisijas eksperts
- Latvijas universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, 2014.gads.
2. Latvijas Zinātņu padomes eksperts 2011-2016.
- Zinātnes nozare, apakšnozare: Sporta zinātne, sporta teorija un vēsture
4. LSPA Promocijas padomes eksperts 2009-2016.
 Prof. A.Kļaviņa
1. IZM Augstākās izglītības Studiju programmu licencēšanas un akreditācijas komisijas eksperts
- RSU Rehabilitācijas fakultāte, akadēmiskā maģistratūras programma veselības aprūpē,
2014.gads.
2. Latvijas Zinātņu padomes eksperts 2011-2016.
- Zinātnes nozare, apakšnozare: Sporta zinātne, sporta teorija un vēsture
3. LSPA Promocijas padomes eksperts 2009-2016.
4. 2013.-2016.gads, Nordic Master in Adapted Physical Activity, lekciju cikls Pielāgotajā fiziskajā
rehabilitācijā
5. Viesprofesore Šauļu valsts koledža (Lietuva), kurss fizioterapijas studiju programmā
“Pielāgotās fiziskās aktivitātes” (40h), 2015./2016.studiju gads.
Sadarbības partneri Augstākās Izglītības iestādes:
1. Lithuanian Sports University (Lithuania)
2. University of Southern Denmark (Denmark)
3. Latvian Academy of Sport Education (Latvia)
4. HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (Finland)
5. Halmstad University (Sweden)
 Asoc.prof.Ž.Vazne, 2014 – Latvijas Universitātes sporta ārstu rezidentūras pasniedzēja;
2013.-2014.Rīgas Stradiņa Universitāte, Sociālo zinātņu un komunikācijas fakultāte,
lekciju cikls psiholoģijā,
 Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA), prof.A.Kļaviņa valdes locekle sertifikācijas
komisijas locekle;
 LFA valdes locekle M.Briede (2013-2016) Valsts Kvalifikācijas Eksāmena komisijas
priekšsēdētāja;
 Sporta Medicīnas aģentūras direktore Ilga Sarmīte Priedīte (2013-2016) Valsts
Kvalifikācijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja;
 LFA rīkotajā pilnsapulcē domu biedru grupa astoņu personu sastāvā - Fizioterapeits Edvīns
Lešenkovs (LOV), Fizioterapeits Mareks Osovskis (LOV), Fizioterapeits Agris Liepa (R/C
Baltezers), Fizioterapeits Normunds Vārpa (Baltic Medicum), Fizioterapeite Elita Salgrāve
(Baltijas Fizioterapija), Fizioterapeits Artūrs Ivuškāns (Baltijas Fizioterapija),
Fizioterapeite Elīna Lauva (Baltijas Fizioterapija) izvirzīja ideju dibināt Latvijas
Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupu „Sporta fizioterapija” (LFA SF);
 LSPA bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” ietvaros sadarbojas ar Latvijas
Universitāti, Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti – Rehabilitācijas skolu
un Rīgas Medicīnas koledžu. RSU Rehabilitācijas fakultātes docētāji kā D.Stirāne,
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M.Briede, prof.Z.Pavāre, M.Pozemkovska, ir iesaistīti Studiju programmas „Fizioterapija”
studiju kursu realizācijā. D.Stirāne – Neiroloģija, I.S.Priedīte - Valsts kvalifikācijas
eksāmenu priekšsēdētāja; E.Kiukucāne - Fizioterapija neiroloģijā, Profesionālā
kvalifikācijas prakse,Dz.Vāvere - Vispārējā fizikālā medicīna, Speciālā fizikālā
medicīna, asoc.prof.G.Stūre - Infekcijas slimības, M.Briede - Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumi (Diplomdarbu, Valsts kvalifikācijas eksāmenu, bakalauru komisijas
priekšsēdētaja), M.Pozemkovska – Medicīnas vēsture; prof.Z.Pavāre – Ortopēdija,
Traumatoloģija, Pirmā palīdzība; S. Rozenštoka - Sporta medicīna, Profesionālā
kvalifikācijas prakse. Rīgas Medicīnas koledžas docētāji ir iesaistīti kā stundu pasniedzēji
šādu studiju kursu realizācijā: doc.B.Avota - Ķirurģijas pamati, Klīniskās aprūpes pamati;
doc.I.Lācis - Farmakoloģijas pamati, Iekšķīgo slimību propedeitika, Iekšķīgās slimības; O.
Prokofjeva - Dermatoveneroloģija; A.Stafecka – Medicīnas terminoloģijas; Latvijas
Universtitātes Ārstniecības, bioloģijas fakultātes docētāji: asoc.prof.S.Tūbele pasniedz
studiju kursu Logopēdija, D.Tjarve - Informātika, Metroloģija un medicīniskā statistika,
S.Seimane - Ergonomija, J.Smiltiņa - Fizioterapija psihiatrijā un narkoloģijā. Piedaloties
Eiropas izglītības apmaiņas studiju programmās, studējošiem Veselības aprūpes virzienā
paredzēta iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus, moduļus, kā arī iziet praksi ES augstākās
izglītības iestāžu profesionālās studiju programmās.
 LSPA noslēgtie sadarbības līgumi ar Sofijas Sporta akadēmiju (Bulgārija), Lēvenes
Katolisko Universitāti (Beļģija), Prāgas Universitāti (Čehija), Norvēģijas sporta zinātnes
augstskolu, Pekinas sporta universitāti (Ķīna) u.c. nodrošina studējošiem studiju un prakses
iespējas minēto augstskolu fizioterapijas studiju programmās un docētāju apmaiņu. LSPA
sadarbības partnerus Mūžizglītības programmā /LLL/ERASMUS/,74 Latvijas augstskolās
studējošiem ir iespējas pieteikties un apgūt atsevišķu studiju kursus, moduļus, vai iziet
praksi LSPA Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (42722) un
profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā”
(47722) ietvaros.75
 LSPA veselības aprūpes virziena Profesionālā bakalaura studiju programma
„Fizioterapija” (42722) piedāvā iespēju veidot kopīgu studiju kursu vai moduli (Pielāgotā
fiziskā izglītībā, Sporta medicīnā, Sporta masāžā, Zinātniski pētnieciskās izmeklēšanas
metodēs fizioterapijā) ar Latvijas augstskolu profesionālās izglītības programmām
veselības aprūpē (sadarbības līgums ar RSU, 2010.04.29, Nr.05/10).
 LSPA bakalaura studiju programmas ietvaros sadarbojas ar Latvijas Universitāti, Rīgas
Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti – Rehabilitācijas skolu, Rīgas Medicīnas
koledžu, kā arī ar ārvalstu augstskolām: University of Tartu, Lithuanian Academy of
Physical Education, Vilnius Pedagogical University, Siauliai University, Josef Pilsudski
University of Physical Education in Warsaw, Technical University of Radom, Academy
of Physical education and Sport, Swedish School of Sports and Health Sciense, Högskolan
Dalarna, Halmstad University School of Social & Health Sciences, National Sports
Academy „Vassil Levski“, Charles University in Prague, J.E.Purkyne University in Usti
nad Labem, Katholieke Universiteit Leuven, Comenius University in Bratislava,
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Universidad De Jaen, Univesidad De
Malaga, College of Computer Science and Business Administration on Lomža.

74

ERASMUS, http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317,
Noteikumi studijām brīvklausītāja status,
LSPAhttp://www.lspa.eu/files/2012/02.08/Noteikumi_studijam_brivklausitaja_statusa_LSPA.doc
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1.8.4. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml.
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1.9 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:
1.9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo
iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes
pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība;
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
politika un stratēģija bāzējas uz 2005.gadā Boloņas procesā pieņemtajiem Eiropas standartiem un
vadlīnijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, 2005.gada Bergenas komunikē
piedāvātajiem Eiropas Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) piedāvātajiem
standartiem un vadlīnijām, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.februāra
rekomendācijām.
Studiju virziena Veselības aprūpē iekšējā kvalitātes kontrole un vadība balstīta uz Eiropas
kvalitātes vadības fonda modeļa (EFQM – European Foundation for Quality Management) un
Deminga cikla Plāno- Veic- Izvērtē- Rīkojies principiem un kritērijiem: studiju virziena veselības
aprūpē vadība un stratēģija, cilvēku (akadēmiskā personāla, studentu) vadība, resursu vadība,
studiju un pētniecības vadība, studējošo apmierinātība, darba devēju apmierinātība, ietekme uz
sabiedrību. Balstoties uz novērojumu, dokumentu un aptauju izvērtēšanu, var konstatēt, ka dažādu
kritēriju vērtējums atbilst galvenokārt sistēmorientētai (3. stadija) un ķēdes orientētajai (4. stadija)
stadijai. Atsevišķos gadījumos daļēji tiek sasniegti augstākie (5. stadijas- visaptveroša kvalitātes
vadība) rādītāji. Veselības aprūpes studiju organizāciju un zināšanu vērtēšanu atspoguļo kvalitātes
nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma.
LSPA iekšējās kvalitātes nodrošināšanas politikas pamatnostādījums –iekšējās kvalitātes
nodrošināšana uzskatāma kā nepārtrauktas pilnveides procesa vadība. Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas tālākās attīstības veicināšanai realizēta visaptveroša kvalitātes vadība, kas ietver:
izglītības kvalitāti, saimniekošanas efektivitāti akadēmijas sabiedrības norisēs, izglītības kvalitāti
veido 3 jomas: studiju process, pētniecība, jaunrade un inovācijas.
Jaunradi un inovācijas raksturo jaunu studiju norišu, programmu, tehnoloģiju un metožu
izstrāde, kā arī esošo vērtīguma un efektivitātes paaugstināšana tās ilgtspējas nodrošināšana.
LSPA Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas galvenais stratēģiskais virziens – Izcilības un ilgtspējas
nodrošināšana, nepārtraukta pilnveide un kontrole.76 Stratēģijas pamatkoncepcija: visu līmeņu
vadības un darbinieku pārliecība un aizrautība, aktīva studiju procesa organizēšana un realizācija,
attīstoša personāla kvalifikācijas pilnveide, lietišķs, mērķtiecīgs, uz līdztiesību bāzēts vadījums,
rezultativitāte, vērtīguma vairojums sabiedrībā.
Kvalitātes vadība tiek nodrošināta 2 līmeņos: LSPA un Fizioterapijas nodaļa. Vispārēju
uzraudzību par studijām veselības aprūpes virzienā veic LSPA Studiju departaments. Kvalitātes
vadības nodrošināšanā tiek izdalīts: docētāju kvalitātes novērtēšana un studiju priekšmetu
programmu novērtēšana. Kvalitātes vērtēšanas sistēmā ir trīs mērķi: LSPA stratēģiskais mērķis,
veselības aprūpes virziena kopējais mērķis un studiju programmas un studiju kursu mērķi veselības
aprūpē. Kā mērķi, tā uzdevumi ir saistīti ar akadēmiskā potenciāla un materiālās bāzes iespējām,
akcentējot nākotnes perspektīvas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam veselības aprūpē.
Veselības aprūpes virzienā regulāri tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar darba devējiem,
studentiem un absolventiem par virziena veselības aprūpē studiju programmu kvalitāti. Studiju
kvalitāti novērtē pēc iegūtajiem studentu aptaujas rezultātiem, sekmju vērtējuma ieskaitēs un
eksāmenos, kolēģu vērtējuma, metodiskā darba. Aptauju veic pēc studiju priekšmeta pilna kursa
noklausīšanās. Studentu aptaujas rezultātus apspriež Fizioterapijas nodaļas sēdēs, kā arī LSPA
Studiju Domē. Viens no dokumentu krājumiem, kas raksturo kvalitātes vadīšanu, ir LSPA
mācībspēku individuālā pakete. Dokumenti tajā tiek atlasīti vadoties no 10 kritērijiem: zinātniskā
76

Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, 2012
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biogrāfija; beidzamo 5 gadu laikā: publicētie darbi, uzstāšanās konferencēs, piedalīšanās izstādēs,
zinātniskais darbs, mācībspēka vadībā izstrādātie un aizstāvētie bakalaura, maģistra un promocijas
darbi, studentu aptaujas rezultāti par mācībspēka darbu; administratīvie pienākumi LSPA un ārpus
cita veida zinātniskā, izglītojošā, publicistiskā, radošā darbība.
LSPA mērķprogrammā ir noteikts, ka pašnovērtēšanās ir nepārtraukts process, bet
apkopojoša sanāksme notiek ne retāk kā reizi gadā. Tā notiek, piedaloties darba devējiem,
absolventiem, mācībspēkiem, studentiem. Starpposmā notiek konsultēšanās un pārrunas ar
Veselības aprūpe studiju virziena programmas kvalitātē ieinteresētajām pusēm. Uzlabojumi
programmā notiek, ievērojot ieteikumus, kurus sniedz gan studenti, gan darba devēji, kā arī
Veselības aprūpes studiju programmas vadītājs kopā ar Fizioterapijas nodaļas vadītāju, analizējot
situāciju potenciālajās darba vietās. Darba devēji tiek iekļauti Fizioterapeita Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumu komisijās un Veselības aprūpes studiju virziena metodiskajās sēdēs (I.S.Priedīte –
Sporta medicīnas aģentūras direktore, M.Briede – Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes
locekle, D.Stirāne – Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes locekle, R.Gaidlazda - Latvijas
Fizioterapeitu asociācijas valdes locekle, A.Ivuškāns – SIA „Baltijas fizioterapija”, E.Lešenkovs
– Latvijas Olimpiskā vienība, O.Līcis – RAKUS Gaiļezers, M. Osovskis – M. Osovska
privātprakse, E. Legzdiņa – NRC “Vaivari”, Līga Kalniņa – Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca u.c.).
1.9.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos
un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi
Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā;
LSPA 2016. gadā pēc Fizioterapijas nodaļas ieteikuma, tika izveidota Studiju virziena
padome veselības aprūpē (turpmāk – Padome), kuru vada studiju virziena vadītājs, lai
nodrošinātu kvalitatīvu studiju virziena īstenošanu.
LSPA Studiju virziena padomes veselības aprūpē darbība notiek saskaņā ar Augstskolu
likumu, 2015. gada 14. jūlija (prot. Nr. 34, 37. §) MK noteikumiem Nr. 407 „Augstskolu, koledžu
un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, 2008.gada 2.decembra (prot. Nr.86 18.§) MK
noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, LSPA 2016.gada 3. novembra apstiprināto „Nolikumu par studiju virzienu
vadības kārtību”, LSPA 2012.gada 8.martā (protokols Nr.7) apstiprināto „Nolikumu par studiju
programmu komisiju”, 2012.gada 8.martā (protokols Nr.7) apstiprināto „Nolikumu par studiju
programmu izstrādāšanu un apstiprināšanu” un citiem LSPA normatīvajiem aktiem.
Padomes sastāvā ir studiju virziena vadītājs, programmu direktori, vadošais
akadēmiskais personāls, LFA pārstāvji, katra studiju gada studējošo pārstāvji (vismaz viens
ir studējošo pašpārvaldes pārstāvis), katrā studiju programmā novērotāju statusā un darba devēju
pārstāvji, kuri nav darba attiecībās ar LSPA.
Padomes kompetencē ir: uzraudzīt akadēmiskās aktivitātes attiecīgajā studiju virzienā un
atbildēt par studiju virziena programmu satura atbilstību nacionālajām un starptautiskajām
augstākās izglītības veselības aprūpes jomā tendencēm un kvalitāti, tajā skaitā studiju virziena
akreditāciju; analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus jaunu studiju programmu
veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai; veikt studiju programmu
satura un kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību izvirzītajiem mērķiem, atbilstību pārstāvētās
zinātnes nozares un darba tirgus prasībām; organizēt un uzraudzīt studiju virziena akreditāciju un
studiju programmu licencēšanu; analizēt ārējo ekspertu sniegtos vērtējumus un ieteikumus un
organizēt norādīto trūkumu novēršanu; veikt studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma, kā arī
ikgadējo pārskatu par studiju virziena pilnveides pasākumiem, analīzi; izvērtēt ierosinātās
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izmaiņas studiju programmās ar mērķi paaugstināt visu studiju virzienā iekļauto studiju
programmu kvalitāti LSPA stratēģisko mērķu sasniegšanai; regulāri pārskatīt vajadzības, mērķus
un studiju rezultātus, studiju procesu, resursus un partnerattiecības, izvērtēt studiju virziena
vadības sistēmu; izstrādāt kārtību, kādā notiek studiju procesa plānošana un uzraudzība,
programmu apguves gaitas un kvalitātes kontrole studiju virzienā; pārskatīt kārtību, kādā notiek
studiju programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana; pārskatīt kārtību, kādā notiek
studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana; veikt no jauna veidojamo
studiju programmu kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību noteiktajiem mērķiem, nozares
attīstības līmenim un darba tirgus prasībām; organizēt un uzraudzīt studiju programmu licencēšanu
un akreditāciju; veikt virziena studiju programmas pašizvērtēšanu un realizācijas analīzi; analizēt
akreditācijas ekspertu komisijas locekļu slēdzienus un nepieciešamības gadījumos organizēt
norādīto trūkumu novēršanu; veikt studiju programmu atbildīgo īstenotāju sastādīto ikgadējo
pašnovērtējuma ziņojumu analīzi; analizēt studējošo sasniegumus; analizēt studiju virzienā
iesaistīto docētāju akadēmisko darbu; analizēt studentu, absolventu un darba devēju
aptauju rezultātus un, nepieciešamības gadījumos organizēt atklāto trūkumu novēršanu;
veicināt zinātniskā darba integrāciju studiju programmās; veikt iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras izvērtēšanu un pēc
nepieciešamības iesaistīties atzīšanas procedūrās; ievērot demokrātijas principus studiju virziena
un studiju programmu vadīšanā.
Padomes priekšlikumi tiek noformēti rakstiskā veidā, iesniegti Studiju domei un pievienoti
ikgadējam studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumam.
Padome ir tiesīga: ierosināt veikt izmaiņas veselības aprūpes jomā LSPA akadēmiskās
darbības pamatvirzienos, to attīstības stratēģijā, perspektīvās un par visiem ar studiju procesa
norisi saistītajiem jautājumiem akadēmijā; pēc LSPA fizioterapijas nodaļas vai citas LSPA
veselības aprūpes studiju procesā iesaistītas struktūrvienības lūguma, izskatīt akadēmiskā un
zinātniskā personāla profesionālās ētikas un kompetences jautājumus.
Padome ir tiesīga lemt par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, ja sēdē piedalās ne mazāk kā
puse tās locekļu. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem
padomes locekļiem
1.9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai
reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas
izmaiņas.
2012.gada 8.martā, protokols Nr.16, LSPA Senātā, saskaņā ar LSPA Profesionālā
bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” akreditāciju un atsaucoties uz Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija”
(kods 42722) direktora Dr.med. prof. Viestura Lāriņa informāciju par nepieciešamību gadījumā,
ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, vai rodas apstākļi, kad nav iespējams realizēt
Studiju programmu, atbilstoši MK 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.821 par „Augstskolu,
koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību” 2.pielikuma „Augstākās
izglītības programmas akreditācijas iesniegumam pievienojamie dokumenti” 11.punktu:
„Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta,
pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt
izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā, vai koledžā (finansiālais
pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu)”, tika nolemts, gadījumā, ja
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” vai Profesionālā maģistra
studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” tiek likvidētas vai rodas apstākļi, kad
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nav iespējams tās realizēt, LSPA apņemas nodrošināt studējošiem iespējas turpināt izglītības
ieguvi Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 42813)
Izglītības un sporta darba speciālists ar vienu no profesionālām kvalifikācijām: sporta skolotājs,
vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists, sporta veidu vecākais treneris vai fizioterapeits
(akreditācija līdz 31.12.2016.), vai Profesionālā maģistra studiju programmā „Sporta zinātne”
(kods 47813).
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2. STUDIJU VIRZIENA VESELĪBAS APRŪPE PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS FIZIOTERAPIJA
(KODS 42722) RAKSTUROJUMS
Pašvērtējums 2014./2015., 2015./2016. studiju gadi
LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” nodrošina
Latvijas valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas
rehabilitācijas nozarē, nodrošinot to ar kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem fizioterapijas
speciālistiem, atbilstoši LV Fizioterapeita profesijas standartam.
LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi.
Akadēmijā īstenojamā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija”
(kods 42722) ar LR IZM studiju akreditācijas komisijas 2015.gada 19.jūnija lēmumu Nr.376, ir
akreditēta līdz 2017.gada 18.jūnijam.
LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” 4 studiju
gados (pilna laika klātienē) un 4,5 studiju gados (nepilna laika neklātienē) absolventi iegūst
profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju
sporta jomā, kas atbilst LR MK noteikumiem un LR Fizioterapijas Asociācijas prasībām par
fizioterapeitu kvalifikāciju. Saskaņā ar programmas nākamajā akreditācijā noteikto absolventi
iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits”.
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības,
turpināt izglītību profesionālā maģistra studiju programmā maģistra grāda iegūšanai fizioterapijā.
Studiju programmu realizē par studējošo fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju
maksu katram studiju gadam apstiprina LSPA Senāts.
Fizioterapijas studiju programma atbilst 2013.gada Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas
(WCPT, 2013)77 politikas un vadlīnijām, Eiropas Fizioterapijas standarta prasībām (European
Physiotherapy Benchmark Statement (ERWCF,2003)78 un LR Fizioterapijas profesijas standartam
(LR MK noteikumi Nr.99, Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.46179.
Pašnovērtējuma ziņojums ietver programmas īstenošanas svarīgākos kvantitatīvos un
kvalitatīvos indikatorus, tās pilnveides stratēģiskos virzienus 2015./2016. studiju gadā, ievērojot
Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu novērtēšana un priekšlikumi
kvalitātes paaugstināšanai” Nr.2011/0012/1DP/2/1DP/1.1.2.1/11/IPIA/VIAA/001 studiju virzienu
Akreditācijas komisijas ekspertīzes ieteikumus un rekomendācijas studiju kvalitātes uzlabošanai,
kā arī standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, īpaši
akcentējot ilgtspējas un sadarbības jautājumus.
Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (42722) ar Profesionālo
bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā
realizācija pamatojas uz:
 LR likums „Ārstniecības likums”,12.06.1997.80
 LR likums "Izglītības likums", 29.10.1998.81
 LR likums "Augstskolu likums”, 02.11.1995.82
 LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”,
20.07.2001.83
77

WCPT standarts, http://www.wcpt.org/node/100047
ERWCF standarts, http://www.physio-europe.org/pdf/Benchmark.pdf
79
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām
un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2012,http://likumi.lv/doc.php?id=254920
80
Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108
81
Izglītības likums, http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
82
Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967
83
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu http://likumi.lv/doc.php?id=26021
78
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LR MK noteikumiem „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” , Nr.512., 26.08.2014.84
LR MK noteikumiem”Fizioterapijas profesijas standarts”,2012., 85
LSPA Satversmi, apstiprināta LR Saeimā, 26.04.07.,86
LSPA attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam, 2015.,87
LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums”, 12.12.04.,88
LSPA „Nolikums par bakalaura grāda iegūšanu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā,
05.03.2009., grozījumi 10.03.2011, 89
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, (Latvija, 2030).90
LSPA normatīvajiem aktiem.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” specifika un stiprā puse ir tās
apguve Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, jo papildus pamatstudijām Studiju programmā
„Fizioterapija” iespējams gūt izpratni par dažāda līmeņa sportistu sagatavošanu, kas saistīta ar
lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā arī veselības sportā
un ikdienas fiziskajās aktivitātēs, ko nodrošina labi sagatavotas organisma funkcionālās sistēmas.
Sporta praksē šo darbību realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā izmanto jaunākās
fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas korekcijai, vienlaicīgi
pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku. Tādējādi apvienojot zināšanas,
iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida specifikā, tiek nodrošināta
kvalitatīva fizioterapeita darbība un līdz ar to tiek sekmēta arī sportisko rezultātu izaugsme,
veselības nodrošināšana un saglabāšana.
Papildus pamatstudijās paredzētajai klīniskai praksei un pētnieciskai darbībai veselības
aprūpē, studenti apgūst zinātniski pētnieciskā darba iemaņas sporta zinātnē un sporta medicīnas
jomā. Galvenie zinātniskās izpētes virzieni ir fizioterapeita klīniskā prakse, kā arī treniņu līdzekļu
un metodikas pilnveidošana, sporta traumu un specifisku saslimšanu profilakse un rehabilitācija.

2.1. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods 42722)
īstenošanas mērķi un uzdevumi
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” ar specializāciju sporta jomā
mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts tautsaimniecības, kultūras, sociālajām un valsts aizsardzības
un drošības vajadzībām atbilstošas nozares zinātņu teorētiskajos pamatos saskaņotas, profesiju
standartiem atbilstošas un praksē piemērojamas profesionālās studijas.
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir: īstenot demokrātisku vērtību veicinošas un
personību attīstošas fizioterapeita profesijas standartam atbilstošas, un praksē pielietojamas
profesionālās studijas fizioterapijā; nodrošināt padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, attīstīt
patstāvīgās mācīšanās un zinātniski pētnieciskās prasmes, sagatavojot studējošos jaunrades un
84

MK noteikumi Nr.512 http://likumi.lv/doc.php?id=268761
MK noteikumi Nr.99 , Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461, Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, http://likumi.lv/doc.php?id=254920
86 LSPA Satversme, http://www.lspa.lv/files/documents/Satversme.doc
85

87

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas attīstības programma 2014.–2018.gadam
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
88 LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums
http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/FizioterapijasnodalasNolikums.doc
89 LSPA Nolikums par bakalaura grāda piešķiršanu un kārtību
http://www.lspa.lv/files/documents/Bakalaura_grada_pieskirsana.doc
90 Latvijas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf
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profesionāli pedagoģiskajam darbam fizioterapijā; sekmēt jauno fizioterapijas speciālistu
konkurētspēju esošajos mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba
tirgū, profesionālās un pētnieciskās prasmes fizioterapijā; veicināt fizioterapeita kvalifikāciju
ieguvušo vēlmi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju turpinot studijas maģistrantūrā, doktorantūrā
un citās mūžizglītības programmās.

2.2. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods 42722)
paredzētie studiju rezultāti
Sagaidāmie studiju rezultāti: Studiju laikā studējošie apgūst studiju programmu 160 KP
apjomā (MK noteikumi Nr.512). Iegūstamā Profesionālā kvalifikācija fizioterapeits ar
profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē dod tiesības sertificēties Latvijas Fizioterapeitu
Asociācijā un strādāt dažādās veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta jomās.
Studiju rezultātā jauno speciālistu zināšanas, prasmes un kompetence atbilst fizioterapijas
profesijas standarta prasībām.
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu
formā: Demonstrēt vispusīgas un veselības aprūpei raksturīgās pamata un specializētas faktu,
teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni: izmantojot
apgūtos teorētiskos pamatus, pieņemt lēmumus un risināt problēmas veselības aprūpes jomā;
izprast fizioterapeita profesionālo ētiku: izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību; formulēt un analītiski raksturot informāciju, problēmas un risinājumus veselības
aprūpes jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan
nespeciālistiem; virzīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi; demonstrēt stratēģisku un
analītisku pieeju veselības aprūpes nozares problēmu formulēšanā un zinātnisku pieeju problēmu
risināšanā. Demonstrēt padziļinātas zināšanas dabisku vai mākslīgi iegūtu fizisko faktoru ietekmi
uz cilvēka organismu un izmanto tās terapeitiski-profilaktiskajos, rehabilitācijas un atjaunojošos
pasākumos; nozīmīgas zināšanas par fizioterapijas tehnoloģiju metožu pielietojumu pacientu
ārstēšanā, ilgtermiņa izaugsmes nosacījumiem, sportistu rehabilitācijā pēc fiziskām un
psiholoģiskām slodzēm; mūsdienīgas zināšanas par iedzīvotāju saslimšanu profilaksi un veselības
veicināšanu, iedzīvotāju un pacientu izglītošana veselības jautājumos; detalizētas, padziļinātas
zināšanas pacienta fizioterapeitiskajā izmeklēšanā; fizisko un funkcionālo traucējumu ārstēšana
saslimšanu gadījumā, kā arī komplikāciju samazināšanā vai novēršanā pēc saslimšanas, izmantojot
fizioterapijas tehnoloģijas; izvērstas zināšanas par fizioterapeita profesijai raksturīgās pamata un
specializētajām zināšanām un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst
fizioterapijas nozares augstāko sasniegumu līmenim; strukturētas zināšanas par veselības
aprūpes nozares un fizioterapijas profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni; analītiskas par vides un individuālo faktoru ietekmi uz cilvēka veselību un organisma
adaptāciju fiziskām slodzēm, kā arī fizioterapijas pasākumu efektivitāti; detalizētas zināšanas par
pieņemto lēmumu risku teorētiskiem aspektiem un lomu uz lēmuma realizācijas procesu;
specifiskas zināšanas par pacientu aprūpi ilgstošas saslimšanas vai nespējas gadījumā, kā arī
sportistu rehabilitācijā pēc psiholoģiskām un fiziskām slodzēm sportistiem ar speciālām
vajadzībām.
Pēc augstākās izglītības programmas apguves studiju rezultātā iegūstamās prasmes:
prot patstāvīgi pielietot zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā; uzņemties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu; pieņemt
lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; izstrādāt un aizstāvēt trīs kursa
darbus un bakalaura darbu, nokārtot valsts pārbaudījumus,prot veikt pacienta rehabilitācijas
procesa analīzi, pamatot alternatīvos rehabilitācijas scenārijus un formulēt nepieciešamos to
realizācijas nosacījumus; prot metodoloģiski pamatot pacientu fizioterapeitisko izmeklēšanu,
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novērtēšanu, ārstēšanu, konsultēšanu un profilakses darbu, kas ir vērsts uz funkcionālo spēju
uzlabošanu, atjaunošanu un saglabāšanu dažāda vecuma indivīdiem vai to grupām; prot
argumentēti un patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju veselības aprūpes, rehabilitācijas
t.sk. sporta jomās un to izmantot praktiskajā darbībā, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas
veselības aprūpes nozarē vai fizioterapeita profesijā; prot savā darbībā praktiski ievērot
ārstniecības personas profesionālo ētiku un ievērot LR normatīvajos aktos noteiktos ētiskos
principus un pacienta tiesības; spēj izvirzīt terapijas mērķi un adekvātus uzdevumus, sastādīt
terapijas plānu pacientiem; prot patstāvīgi izstrādāt projektus un nozares attīstības programmas;
prot radoši izmantot pacienta fizioterapeitiskās izmeklēšanas, novērtēšanas rezultātus, prot
konsultēt un realizēt profilakses darbu; prot kvalitatīvi izvērtēt savas profesionālās darbības
ietekmi uz sabiedrību un indivīdu, piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, veicot
pētījumus, analizējot un pielietojot praksē to rezultātus, kā arī nemitīgi papildinot savas zināšanas,
prasmes un profesionālo kompetenci; spēj novērtēt cēloņu un seku sakarības profesionālajā un
turpmākajā pētnieciskajā darbībā; prot radoši, mērķtiecīgi, saturiski un praktiski pielietot
apgūtās fizioterapeitiskās pētījumu metodes pētnieciskajā darbā, akcentējot izzinošo, analītisko,
vispārinošo un radošo prasmju prioritāti; prot radoši pielietot semināru, diskusiju, „prāta vētru”
u.tml. laikā iegūtās idejas un zināšanas.
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti attieksmju
formā: Pārdomātais un uz kvalitātes paaugstināšanu orientētais studiju programmas pilnveides
process ir garants un nosacījums tādu studentu attieksmju formēšanai un izpausmei kā kritiskai,
uz teorētiskām zināšanām un praktiskām kompetencēm balstītai attieksmei pret vispārcilvēciskās
attieksmes (empātija, tolerance, līdzjūtība) un vienlaicīgi ar veselības aprūpi saistītās attieksmes,
veidojot apziņu un izpratni par veselību un dzīvību kā vērtību, par veselības saglabāšanu kā
nozīmīgu cilvēka funkcionēšanas priekšnoteikumu; godīgai, atbildīgai un profesionālai
attieksmei pret saviem darba pienākumiem un uzdevumiem; patiesai ieinteresētībai un
pārdomātai rīcībai ekonomiskās krīzes radīto seku pārvarēšanā; atvērtībai un savstarpējas
cieņas, labestības un uzmanības attieksmju uzturēšanai un multiplicēšanai darba kolektīvos.

2.3. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods 42722)
uzņemšanas noteikumi
Imatrikulācija profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” notiek
saskaņā ar LSPA uzņemšanas noteikumiem, kurus apstiprina LSPA Senāts. Konkursa kārtībā
LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņu pase, kā arī personas, kurām
ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs. Ārvalstnieki
iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības
dokumenta pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību.
Ārvalstniekus uzņem atbilstoši Augstskolu likuma 83.pantam, LSPA uzņemšanas noteikumiem,
Izglītības likumam un citiem LR normatīvajiem dokumentiem.
Konkursā piedalās reflektanti, kuriem dokumentā par vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums.
Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs piesakās uz CE Latviešu valodā Valsts
izglītības satura centra mājas lapā publicētās LR augstskolās (Valsts izglītības satura centrs līdz
mācību gada 1.februārim ievieto centra interneta mājaslapā visc.gov.lv augstskolu sarakstu, kurās
ir iespēja kārtot CE. Reflektantam līdz mācību gada 10.aprīlim jāiesniedz norādītā augstskolā
rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot).
Reflektantu ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc LATVIEŠU VALODAS UN
SVEŠVALODAS centralizēto eksāmenu rezultātiem (vai centralizētā eksāmena svešvalodā
aizstāta pārbaudījuma ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultātiem) vidējās
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izglītības mācību iestādēs (vērtējums vidējās izglītības apliecinošā dokumentā). Papildus punkti
tiek piešķirti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Uzņemšanai nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti:
 CE sertifikāts latviešu valodā (A-E līmenis);
 CE sertifikāts svešvalodā (A-E līmenis).
Papildus:
 CE sertifikāts bioloģijā (A-E līmenis).
Ja vidējās izglītības atestātā kādā no mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4
ballēm, tad pretendents LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā
„Fizioterapija” netiek uzņemts.
Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ir ieguvušas vidējo
izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārzemēs, kā arī personas ar
īpašām vajadzībām. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu
centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.
Papildus prasība: reflektanta veselības stāvokļa novērtējums (ģimenes ārsta izsniegta izziņa
par veselības stāvokli (veidlapa-027/u)).
Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai
reflektants ir izturējis konkursu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu studiju
programmā. Studiju programmā komplektē līdz trijām studiju grupām.
Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas
komisijas lēmumu trīs dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas
laikā.
Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā
ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai
iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem,
aizpildot pieteikumu.

2.4. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods 42722)
plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa
studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām,
norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums)
Apguvei paredzētie studiju kursi un studiju programmas daļas atbilst MK noteikumiem Nr.512
"Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". Profesionālā
bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” iekļauj šādas studiju programmas daļas:
 Vispārizglītojošie studiju kursi. Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un kursi,
kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas;
 Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi;
 Nozares profesionālās specializācijas kursi;
 Brīvās izvēles kursi;
 Prakse;
 Valsts valsts pārbaudījumi.
Studiju programmas makrostruktūra atskaites periodā 2014./2015. un 2015./2016.
st.gados nav mainīta, saglabājot sekojošas programmas daļu attiecības (KP apjomā), kopējam KP
apjomam paliekot nemainīgam – 160 KP. Šāda programmas struktūra atbilst MK noteikumiem
Nr512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"(26.08.2014.
(prot. Nr.45 31.§)
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Studiju programmas plānu, studiju kursu un studiju moduļu sarakstu un to apjomu
kredītpunktos, sadalījumu pa studiju programmas obligātajiem, ierobežotās izvēles vai brīvās
izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos un īstenošanas plānojumu skat.16. Pielikumā.

2.5. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods 42722)
praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības
metožu izmantošana) Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un
kārtība)
Studiju programmas realizācijas izmaiņas 2013./2014. – 2016./2017. ak. gadā :
1.Kurss Pilnā laika klātiene :
 Studiju kurss “Medicīnas vēsture” – 2013./2014. ak. g. notika 10 kontaktstundu apjomā,
no 2014./2015. ak. g. – 14 kontaktstundu apjomā;
 Studiju kurss “Anatomija’ – 2013./2014.-2015./2016. ak. g. Anatomija I -1.5KP,
Anatomija II -1.5KP, no 2016./2017. ak. g. Anatomija I -2KP, Anatomija II -1KP;
 Studiju kurss “Informātika” - 2014./2015. un 2015./2016. ak g. notika 1. semestrī,
2016./2017. ak. g. – 2. semestrī;
 Studiju kurss “Projektu izstrāde” – 2013./2014. ak. g. 1.studiju gadā notika 1. semestrī,
no 2014./2015. ak. g. 1. studiju gadā 2. semestrī
 Studiju kurss “Profesionālā ētika. Ārstniecības tiesiskie akti, normatīvi dokumenti.”
2014./2015 ak. g. studiju kursa nosaukums mainīts – “Profesionālā ētika. Ārstniecību
reglamentējošie normatīvie dokumenti.” No 2016./2017. ak. g. studiju kurss pārcelts uz 3.
studiju gadu uz 5. semestri.
 Studiju kurss “Lietvedība” 2013./2014. un 2014./2015. ak. g. 1. studiju gadā notika 1.
semestrī, 2015./2016. ak. g. 1 studiju gadā 2. semestrī, 2016./2017. ak. gadā nav plānots,
2016./2017. ak. gadā ir pārcelts uz 3.studiju gadu (reāli notiks 2018./2019. ak. g.)
 Studiju kurss “CA un ekoloģija” 2013./2014. ak. g. – 2015./2016. notika ak. g. 1. studiju
gadā 1. semestrī, 2016./2017. ak. gadā nav plānots, 2017./2018. ak. gadā – 2.studiju gadā
3. semestrī.
 Studiju kurss “Sporta psiholoģijas pamati” – 2013./2014. – 2015.2016. ak. gadā notika
1.studiju gadā 2. semestrī, 2016./2017. ak. gadā netiek plānots, 2017./2018. ak. gadā 2.
studiju gadā 1. semestrī
 Studiju kurss “Filozofijas un ētikas pamati” – 2013./2014. ak. gadā notika 1. studiju gadā
2. semestrī, no 2014./2015. ak. gadā 1. studiju gadā 1. semestrī
 Studiju kurss “Sabiedrības veselība un higiēna” 2013./2014. – 2015./2016. ak. gadā
notika 1. studiju gadā 2. semestrī, no 2016./2017. ak. gadā 1. studiju gadā 1. semestrī
 Studiju kurss “Sporta treniņu teorija un metodika”- 2013./2014. – 2015./2016. ak. gadā
notika 1. studiju gadā 2. semestrī, 2016./2017. ak. gadā 1.studiju gadā tiek pārcelts uz 2.
studiju gadu 4. semestrī (notiks no 2017./2018. ak. gadā)
 Studiju kurss “Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika” no 2016./2017. ak. gadā
kā izvēles studiju kurss, no 2017./2018.ak gadā tiks mainīts studiju kursa nosaukums uz
“Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika veselības veicināšanā”
 Studiju kurss “Vispārīga un saskarsmes psiholoģija”2013./2014.-2015./2016. ak. gadā
notika 1. studiju gadā 2. semestrī, 2016./2017. ak. gadā nenotiek ( pārcelts uz 2017./2018.
ak. gadā 2. studiju gadā 4.semestrī)
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 Studiju kurss “ Vispārīgā pedagoģija” 2013./2014.-2015./2016. ak. gadā notika 1.studiju
gadā 2. semestrī, 2016./201. ak. gadā nav ieplānots, pārcelts uz 2. studiju gadu, 3.
semestri
2.Kurss Pilnā laika klātiene :
 Studiju kurss “Dinamiskā anatomija” – 2013./2014.-2016./2017. ak. gadā notika 2 studiju
gadā 3. semestrī, izmaiņas 2016./2017. ak. gadā 1. studiju gadā 2. semestrī
 Studiju kurss “Infekcijas slimības” - 2013./2014.-2016./2017. ak. gadā notika 2. studiju
gadā 3. semestrī, izmaiņas 2016./2017. ak. gadā 1. studiju gadā 2. semestrī
 Studiju kurss “Fizioterapijas pamati I” – 2013./2014.-2016.2017. – notika 2.studiju gadā
3. semestrī, sakot ar 2016./2017. ak. gadu 1. studiju gadā 2. semestrī
 Studiju kurss “Ārstnieciskā vingrošana” – 2013./2014. – 2014./2015 notika 60
kontaktstundu apjomā, no 2015./2016. ak. gadā 40 kontaktstundu apjomā
 Studiju kurss “Fizioterapijas pamati II” – 2013./2014.- 2014./2015. ak. gadā notika 50
kontaktstundu apjomā, no 2015./2016. ak. gadā 56 kontaktstundu apjomā
 Studiju kurss “Rehabilitācijas pamati II” – 2013./2014. ak. gadā notika 30 kontaktstundu
apjomā,2014./2015. ak gadā – 40 kontaktstundu apjomā
 Studiju kurss “Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika” – 2014./2015. ak. gadā
notika 2. studiju gadā 4. semestrī, 2013./2014. nenotika
 Studiju kurss “Iekšķīgo slimību propedeitika” – 2013./2014. -2016./2017. ak. gadā notika
2. studiju kursā 3. semestrī. 2016./2017. ak. gadā 1. studiju gadā 2. semestrī
3.Kurss Pilnā laika klātiene :
 Studiju kurss “Manuālas terapijas pamati” - 2013./2014.-2014./2015. ak. gadā notika 3.
studiju gadā 5. semestrī 40 kontaktstundu apjomā, 2015./2016. ak. gadā 3. studiju gadā 6.
semestrī 60 kontaktstundu apjomā
 2013./2014. ak. gadā studiju kurss “Neiroloģija” notika 3. studiju gadā 5. semestrī, no
2014./2015 ak. gada notika 2. studiju gadā 4. semestrī
 2013./2014. ak gadā studiju kurss “Motorā attīstība. Motorā kontrole” notika 30
kontaktstundu apjomā, no 2014./2015. ak. gada 40 kontaktstundu apjomā
 Studiju kurss “Aromterapija” 2014./2015.ak. gadā pārcelts uz 3. studiju gadu
(2015./2016. ak. gads 5. semestris), 2016./2017. ak. gadā ieplānots 2. studiju gadā 4.
semestrī
 Studiju kurss “Fizioterapija sportā” – 2015./2015. ak. gadā notika 3. studiju gadā 5.
semestrī 2 KP apjomā, 2014./2015. ak.. gadā- 1KP apjomā
 Studiju kurss “Hidroterapija”- 2014./2015. ak. gadā notika 3.studiju gadā 6. semestrī, no
2016./2017. – 3. studiju gadā 5. semestrī
 Studiju kurss “Fizioterapija psihiatrijā” – 2013./2014. – 2015./2016. ak. gadā notika
3.studiju gadā 6. semestrī, 2016./2017. ak. gadā 3.studiju gadā 5. semestrī
 Studiju kurss “Masāža” – 2013./2014. ak. gadā notika 3. studiju gadā 6. semestrī 2KP
apjomā, no 2014./2015. ak. gadā 3.studiju gadā 5. semestrī – 2.5KP apjomā
 Studiju kurss “Fizioterapija sportistu rehabilitācija”– 2013./2014. ak. gadā notika
3.studiju gadā 6. semestrī, no 2014./2015. ak. gadā 3.studiju gadā 5. semestrī
 Studiju kurss “ “Fizioterapija handikapa sportā” – no 2014./2015. ak. gada mainīts studiju
kursa nosaukums – “Fizioterapija pielāgotā sportā”
1. Kurss Nepilna laika neklātiene:
81

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par
2015./2016.ak.gadu.
-2016-

 Studiju kurss ,,Medicīnas vēsture’’ – 2013./2014. ak. g., 8 kontaktstundas 1. studiju gadā
1. semestrī, no 2014./2015. ak. g. 10 kontaktstundas 1. studiju gadā 2. semestrī;
 Studiju kurss ,,Anatomija’’ – 2013./2014. ak. g. notika visu 1. studiju gadu, no
2014./2015. ak. g . 1. studiju gada 1. semestrī;
 Studiju kurss ,,Medicīnas terminoloģija’’ – 2013./2014. ak. g. notika 1,5 kredītpunkti 22
kontaktstundas, no 2014./2015. ak. g. 18 kontaktstundas 1 kredītpunkts;
 Studiju kurss ,,Projektu izstrāde’’ – līdz 2015./ 2016. ak. g. notika 1. studiju gada 2.
semestrim, 2016./2017. ak. g. 1. studiju gadā netiek plānots, būs 2018./2019. ak. g. 3.
studiju gada 6. semestrī;
 Studiju kurss ,,Lietvedība’’ – līdz 2015./2016. ak. g. notika 1. studiju gada 2. semestrim,
2016./2017. ak. g. netiek plānots, pārcēla uz 2017./2018. ak. g. 2. studiju gada 3.
semestri;
 Studiju kurss ,,Vides zinības - civilā aizsardzība un ekoloģija’’ – līdz 2015./2016. ak . g.
notika 1. studiju gada 2. semestrim, 2016./2017. ak. g. neplāno, pārcelts uz 2017./2018.
ak. g. 2. studiju gada 3. semestri;
 Studiju kurss ,,Tiesību pamati’’ – līdz 2015./2016. ak. g. notika 1. studiju gada 2.
semestrim, no 2016./2017. pārcelts uz 2017./2018. ak. g. 2. studiju gadu;
 2016./2017. ak. g. Studiju kurss ,,Aciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika’’ –
brīvās izvēles studiju kurss;
 Studiju kurss ,,Sporta psiholoģijas pamati’’ – 2013./2014. ak. g. notika 1. studiju gada 1.
semestrī, 2014./2015. – 2015./2016. 1. studiju gada 2. semestrī, 2016./2017. ak. g.
neplāno, pārcelts uz 2017./2018. ak. g. 2. studiju gadu;
 Studiju kurss ,,Sabiedrības veselība, higiēna’’ – notika 1. studiju gada 1. semestrī
2013./2014. ak. g., 2014./2015. ak. g. 1. studiju gada 2. semestrī;
 Studiju kurss ,,Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika’’ – 2016./2017. ak. g. kā
brīvās izvēles studiju kurss, 2013./2014. ak. g. 1. studiju gadā nenotika slēpošana, pārcēla
uz 2. studiju gada 4. semestri, 2015./2016. ak. g. nenotika slēpošana laikapstākļu dēļ 1.
studiju gada 1. semestrī, pārcēla uz 2016./2017. ak. g. 2. studiju gadu;
 Studiju kurss ,,Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija’’ – līdz 2015./2016. notika 1. studiju
gada 1. semestrim, 2016./2017. ak. g. nenotiek, pārcelts uz 2017./2018. 2. studiju gada 3.
semestrī;
 Studiju kurss ,,Profesionālā ētika. Ārstniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti’’ –
līdz 2015./2016. ak. g. notika 1. studiju gadā 2. semestrim, no 2016./2017. ak. g. netiek
plānots, pārcelts uz 3. studiju gadu 2018./2019. ak. g.;
 Studiju kurss ,,Vispārīgā pedagoģija’’ – līdz 2015./2016. ak. g. notika 1.studiju gada 2.
semestrim, 2016./2017. ak. g. ak. g. neplāno, pārcelts 2018./ 2019. ak. .g. 3. studiju gadu;
 Studiju kurss ,,Grāmatvedības pamati’’ – 2013./2014. ak. g. notika 1. studiju gada 1.
semestrī, 2014./2015. un 2015./2016. ak. g. 1. studiju gada 2. semestrī;
 Studiju kurss ,,Metroloģija un medicīniskā statistika’’ – 2013./2014. ak. g. notika 1.
studiju gada 1. semestrī, informātika 2. studiju kursa 3. semestrī 2014./2015. ak. g., no
2014./ 2015. ak. g. informātika 1. studiju gada 1. semestrī, 2016./2017. ak. g. 1. studiju
gada 2. semestrī;
 Studiju kurss ,,Ergonomija’’ – 2016./2017. ak. g. pārcelts no 3. studiju gada uz 1. studiju
gadu;
 Studiju kurss ,,Dinamiskā anatomija’’ – 2016./2017. ak. g. pārcelts no 2. studiju gada uz
1. studiju gada 2. semestri;
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 Studiju kurss ,,Fizioterapijas pamati’’ – 2016./2017. ak. g. pārcelts no 2. studiju gada uz
1. studiju gada 2. semestri.
2. Kurss Nepilna laika neklātiene:
 Studiju kurss ,,Informātika’’ – 2013./2014. ak. g. notika 2. studiju gadā;
 2015./2016. ak. g. notika “Metroloģija un medicīniskā statistika” 2. studiju gada 3.
semestrī, 2016./2017. ak. g. 2. studiju gada 4. semestrī;
 Studiju kurss ,,Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija’’ –
2013./2014. ak. g. notika 16 kontaktstundas apjomā, no 2014./2015. ak. g. 18
kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Pētniecības metodoloģija’’ – 2013./2014. ak. g. sākās 2. studiju gada 3.
semestrī, no 2014./2015. ak. g. sākās no 2. studiju gada 4. semestra;
 Studiju kurss ,,Kustību terapijas pamati’’ – 2013./2014. ak. g. notika 16. kontaktstundas
apjomā, no 2014./2015. ak. g. 12 kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Neiroloģija’’ – 2013./2014. ak. g. notika 18 kontaktstundas apjomā, no
2014./2015. ak. g. 32 kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Traumatoloģija’’ – 2013./2014. ak. g. notika 28 kontaktstundas apjomā, no
2014./ 2015. ak. g. 32 kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Sporta medicīna’’ – 2013./2014. ak. g. notika 40 kontaktstundas apjomā, no
2014./ 2015. ak. g. 48;
 Studiju kurss ,,Rehabilitācijas pamati’’ – 2013./2014. ak. g. notika 2. studiju gada 3.
semestrī, no 2014./ 2015. ak. g. 4. semestrī;
 Studiju kurss ,,Klīniskās aprūpes pamati’’ – 2013./2014. ak. g. notika 12 kontaktstundas,
no 2014./2015. ak. g. 16 kontaktstundas;
 ,,Kursa darba aizstāvēšana’’ – 2013./2014. ak. g. 3. semestrī, no 2014./2015. 4. semestrī;
 Studiju kurss ,,Aromterapija’’ – 2013./2014. ak. g. nenotika, 2014./2015. ak. g. 3. studiju
gada 5. semestrī, no 2014./2015. ak. g. 3. semestrī, no 2015./2016. gada 4. semestrī;
 Studiju kurss ,,Uzturmācība, uzturs fiziskā slodzē’’ – 2013./2014. ak. g. 4 semestrī,
2014./2015. ak. g. 3. semestrī, no 2015./2016. ak. g. 4. semestrī;
 Studiju kurss ,,Patoloģiskā fizioloģija’’ – nenotika 2013./2014. ak. g. 2. studiju gadā, jo
notika 2012./2013. ak. g., no 2014./2015. ak. g. notiek 2. studiju gada 3. semestrī;
 Studiju kurss ,,Grāmatvedības pamati’’ 2013./2014. ak. g. 2. studiju gada 4. semestrī,
nenotika 1. studiju gadā 2012./2013. ak. g.
3. Kurss Nepilna laika neklātiene:
 Studiju kurss ,,Masāža, mīksto audu tehnikas’’ – 2013./2014. ak. g. 2KP 28
kontaktstundas, 2014./2015. ak. g. notika 6. semestrī 2,5 KP 38 kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Fizioterapijas plānošana un medicīniskā dokumentācija’’ – 2013./2014.
ak. g. 3. studiju gada 5. semestrī, 2014./2015. un 2015./2016. ak. g. 6 semestrī,
2016./2017. ak. g. 5. semestrī; Līdz 2014/2015.ak.g. bija nosaukums “Uz pacientu
orientēta mērķtiecīga fizioterapijas plānošana un dokumentācija” ar 2015./2016.ak.g.tika
nomainīts nosaukums, kursa saturs nemainās, tāpat arī klātienei;
 Studiju kurss ,,Ergonomija’’ 2013./ 2014. ak. g. 16 kontaktstundas, no 2014./2015. ak. g.
18 kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Motorā attīstība, motorā kontrole’’ – 2013./2014. ak. g. 28 kontaktstundas,
2014./2015. ak. g. 32 kontaktstundas;

83

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par
2015./2016.ak.gadu.
-2016-

 Studiju kurss ,,Vispārīgā fizikālā medicīna’’ - 2014./2015. ak. g. 3. studiju gada 5.
semestrī, 2015./2016. 6. semestrī, sākot arplānots 2016./2017. sk. g. 6. semestrī,
2013./2014. ak. g. nenotika, jo bija jau 2012./2013. ak. g. 2 studiju gadā;
 Studiju kurss ,,Iekšķīgās slimības’’ – 2014./2015. ak. g. 3. studiju gadā 5. semestrī,
2015./2016. ak. g. 6 semestrī, sākot ar plānots 2016./2017. ak. g. 6 semestrī;
 Studiju kurss ,,Infekcijas slimības’’ – 2013./2014. ak. g. 3. studiju gadā nenotika, notika
2014./2015. ak. g. 4. studiju gada 7 semestrī, 2014./2015. ak. g. 16 kontaktstundas 5.
semestrī, 2015./ 2016. ak. g. 3. studiju gadā nenotika, plānots ir 4. studiju gadā
2016./2017. ak. g. 8. semestrī, 2016./2017. ak. g. 3. studiju gadā nenotiks, plānots ir 4.
studiju gadā 2017./2018. ak. g.;
 ,,Kursa darba aizstāvēšana’’ – 2013./2014. ak. g. 5. semestrī, 2014./2015. 6. semestrī,
2015./2016. un 2016./2017. ak. g. notiek 5. semestrī;
 Studiju kurss ,,Fiziskā sagatavotība fizioterapijā’’ – 2013./2014. ak. g. 14 kontaktstundas,
no 2014./2015. ak. g. 16 kontaktstundas;
 Studiju kurss ,,Fizioterapija sportistu rehabilitācijā’’ – 2013./2014. ak. g. 14
kontaktstundas, 2014./2015. ak. g. 16. kontaktstundas, 2015./2016. ak. g. 3. studiju gadā
nenotiek, ir 4. studiju gadā 2016./2017. ak. g. , 2016./2017. ak. g. 3. studiju gadā nav, būs
4. studiju gadā 2017./2018. ak. g.
 Studiju kurss ,,Fizioterapija sportā’’ – 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 3. studiju kursa
5. semestrī 28 kontaktstundas, 2013./2014. ak. g. 14 kontaktstundas 6. semestrī 1 KP,
2015./2016. ak. g. 2KP 28 kontaktstundas 8. semestrī, 2014./2015. ak. g. 3. studiju gadā
nebija;
 Studiju kurss ,,Ortopēdija’’ – 2013./2014. ak. g. 2. studiju gada 4. semestrī, 2015./2016.
un 2016./2017. ak. g. 3. studija gada 5. semestrī;
 Studiju kurss ,,Fizioterapija iekšķīgās slimībās, reimatoloģijā, gerontoloģijā’’ –
2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 3. studiju gada 6. semestrī, 2014./2015. ak. g. 3. studiju
gadā nenotiek, bija 2015./2016. ak. g. 7. semestrī;
 Studiju kurss ,,Hidroterapija’’ - 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 3. studiju gada 5.
semestrī 14 kontaktstundas, 2013./2014. ak. g. 5. semestrī, 2014./2015. ak. g. 3. studiju
gadā nenotiek, ir 2015./2016. ak. g. 14 kontaktstundas 7. semestrī;
 Studiju kurss ,,Farmakoloģijas pamati’’ - 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 3. studiju
gadā 16 kontaktstundas 5. semestrī, 2013./2014. un 2014./2015. ak. g. nenotiek, jo notika
2012./2013. un 2011./2012. ak. g.;
 Studiju kurss ,,Pirtniecība’’ - 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 3. studiju gadā 16
kontaktstundas 5. semestrī, 2013./2014. ak. g. nenotika, jo 2014./2015. ak. g. 4. studiju
gadā 8 semestrī 14 kontaktstunda;
 Studiju kurss ,,Fizioterapija pielāgotā sportā’’ - 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 3.
studiju gadā 5. semestrī, 2014./2015. ak. g. nav, jo 2015./ 2016. ak. g. 4. studiju gadā 8.
semestrī, 2013./2014. nenotiek, jo 2014./2015. ak. g. 4. studiju gadā 14 kontaktstundas,
2013./2014. ak. g. 7. semestrī;
4. Kurss Nepilna laika neklātiene:
 Studiju kurss ,,Fizioterapija psihiatrijā, narkoloģijā’’ - 2015./2016. ak. g. 4. studiju gada
8. semestrī un 2016./2017. ak. g. 4. studiju gadā 7. semestrī, 2014./2015. ak. g. 4. studiju
gadā nenotika, jo notika 2013./2014. ak. g. 5. semestrī;
 Studiju kurss ,,Fizioterapija pediatrijā’’ - 2013./2014. un 2015./2016. ak. g. notika 4.
studiju gada 8 semestrī, 2016./2017. ak. g. notika 4. studiju gada 7. semestrī;
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 Studiju kurss ,,Dermatoveneroloģija’’ - 2014./2015. un 2016./2017. ak. g. 7. semestrī kā
arī 2015./2016. ak. g. 4. studiju gada 8. semestrī ( visos 18 kontaktstundas), 2013./2014.
ak. g. 8. semestrī (12 kontaktstundas);
 Studiju kurss ,,Pediatrija’’ – 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 4. studiju gadā 7. semestrī,
2014./2015. ak. g. 4. studiju gadā nenotika, jo bija 2012./2013. ak. g. 2. studiju gadā;
 Studiju kurss ,,Vispārīgā ķirurģija’’ – 2015./2016. un 2016./2017. ak. g. 4. studiju gada 7.
semestrī, 2014./2015. ak. g. 4. studiju gada 8. semestrī;
 Studiju kurss ,,Logopēdijas pamati’’ – 2014./2015. ak. g. 4. studiju gada 7. semestrī,
2015./2016. ak. g. nenotika, jo bija 3. studiju gada 5. semestrī;
 Studiju kurss ,,Pirtniecība’’ - 2014./2015. un 2015./2016. ak. g. 4. studiju gada 8.
semestrī;
 Studiju kurss ,,Fiziskā sagatavotība fizioterapijā’’ – 2013./2014. ak. g. 4. studiju gadā
notika 7. semestrī, 2013./2014., 2014./2015. un 2015./2016. ak. g. notika 3. studiju gada
6. semestrī.
Studiju programmas realizācijas izmaiņas 2016./2017.studiju gadā ir saistītas ar
nepieciešamību pakārtot atsevišķu studiju kursu secīgu apguvi 1., 2. un 3. studiju gadā, tā lai 1.
studiju gadā ir nozares profesionāli studiju kursi - Fizioterapijas pamati, Rehabilitācijas pamati,
Ergonomija, Dinamiskā anatomija, Iekšķīgās slimības, Iekšķīgo slimību propedeitika. Savukārt,
sakot ar 2017./2018. ak. gadu studiju kursos “Cikliskie un acikliskie sporta veidu treniņu teorija
un metodika” tiks izmainīti studiju kursu saturs un nosaukums - “Cikliskie un acikliskie sporta
veidu treniņu teorija un metodika veselības veicināšanā” tādā veida nodrošinot studiju
programmas orientāciju uz vispārīgo fizioterapiju, nevis sporta fizioterapiju.
2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana).
Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” iespējams apgūt pilna un
nepilna laika studijās.
Studiju ilgums ir sekojošs:
 pilna laika klātienes studijās – 4 gadi (8 semestri);
 nepilna laika neklātienes studijās–4,5 gadi (9 semestri);
Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” atskaites periodā 2014./2015.
un 2015./2016. ak. gados līdz 1.01.2016 vadīja Studiju virziena vadītājs un Studiju programmas
direktors Sporta medicīnas katedras vadītājs Dr.med., profesors V.Lāriņš, pēc tam Studiju virziena
vadītāja p.i. fizioterapijas nodaļas vadītājs.
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju procesu organizē
un vada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas nodaļa un Sporta medicīnas,
fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedra (turpmāk tekstā – Sporta medicīnas
katedra) kopā ar Studiju departamentu.
Studiju darbs profesionālajā programmā „Fizioterapija” tiek plānots un organizēts
atbilstoši LSPA Studiju departaments, Fizioterapijas nodaļas un Sporta medicīnas katedras darba
plāniem un studiju grafikiem. Studiju plāns tiek veidots katram studiju kursam un atbilst studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem.
Studiju procesā iesaistīti LSPA docenti un profesori, Stradiņa Universitātes mācībspēki,
sertificēti fizioterapeiti, ārsti rehabilitologi, sporta ārsti, ergoterapeiti, logopēdi, fizikālas terapijas
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specialisti, ārsti speciālisti un prakses bāzes vadošie speciālisti. Programmas realizācijā tiek
izmantots LSPA metodiskais un tehniskais nodrošinājums, kā arī piesaistītās prakses bāzes.
LSPA Studiju programmas „Fizioterapija” realizācijas procesā iesaistītās katedras
nodrošina atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, mācību - metodisko darbu, studiju kursu,
programmu izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī studiju kvalitāti.
Studiju programmas praktiskā īstenošanā atskaites periodā 2014./2015. un 2015./2016. ak.
gados piedalās visas LSPA katedras (skat. 4. Pielikumu).
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” studiju programmas praktiskā
īstenošanā, vadoties no attiecīgā studiju kursa specifikas un kontaktstundas veida (lekcija,
praktiskie un laboratorijas darbi un semināri) dažādās attiecībās tiek izmantotas monoloģiskā,
dialoģiskā jeb aktīvā un pētnieciskā studiju metode, kas ir studentu un mācībspēka kopīga vai
individuāla izziņas darbība, kas ir plānota un paredzēta studentu attīstības mērķu sasniegšanai.
Zināšanu kontroles formas ir testi, kontroldarbi, referāti, studentu individuālā darba pārbaudes,
tematiskas prezentācijas, slimības vēsturu analīze.
Apgūstot nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju kursus vadošā
studiju forma ir lekcijas, praktiskās nodarbības un patstāvīgās studijas. Šajā daļā iegūtās zināšanas
mācībspēki kontrolē ar testu, eseju, ieskaišu, referātu u.c. palīdzību.
Nozares profesionālās specializācijas kursu apguvē 65.8 % īsteno praktiski praktiskās
nodarbībās, ievērojami mazāk ir lekcijas un semināri. Klīniskās prakses laikā studējošie apgūst
praktiskās fizioterapeita darba iemaņas.
Sociālo, komunikatīvo un organizatorisko pamatiemaņu apgūšanas studiju forma ir
lekcijas un praktiskās nodarbības.
Lekcijās kā galvenajā monoloģiskās metodes formā, kas tiek īstenota ar moderno
informācijas tehnoloģiju palīdzību, mācībspēki, lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar auditoriju
un lielāku formu dažādību, radoši iekļauj arī dialoģiskās metodes elementus: uzdod auditorijai
jautājumus, organizē grupu darbu vai uzdevumu individuālu izpildi, vienlaicīgi lekcijas saturā
akcentējot gan tēmas teorētiskos, vēsturiskos un praktiskos aspektus, gan teorētisko atziņu
ilustrācijai, izmantojot atbilstošo statistisko faktu materiālu. Mērķtiecīga un atraktīva studentu
attieksmju, prasmju un zināšanu veidošana tiek nodrošināta ar dialoģiskām metodes formām:
instruktīvo sarunu, rosinošās grupas, „prāta vētras”, dialoga, diskusiju, lomu spēlēm. Minētās
studiju formas palīdz atklāt studējošo individuālās radošās domāšanas iespējas un formulēt
netradicionālas idejas un risinājumus, veicina pamatotāku problēmas vai jautājuma izpratni, attīsta
komunikatīvās prasmes (paust un aizstāvēt savu viedokli, pārliecināt), nodrošina reālu konkurenci,
sadarbību, kritisku situācijas vērtējumu, kreativitāti un ikviena dalībnieka aktīvu iesaistīšanos.
Īpaša loma studiju programmas praktiskā īstenošanā ir pētnieciskās studiju metodes
pielietošanai, jo ar tās dažādo formu palīdzību - problēmuzdevumu, situācijas un praktisku
uzdevumu, projektu, literatūras studiju, stratēģiskās analīzes un plānošanas, pētījuma
uzdevumu,semināru.
Tiek akcentēta un nodrošināta teorētisku un praktisku atziņu un problēmu kritiska
vērtēšana un risināšana, tajās tiek sekmēts individuālais un grupu darbs, studentiem ar mācībspēku,
nodrošinot atgriezenisko saikni apgūto teorētisko zināšanu un prasmju kontekstā rakstiska vai
mutiska rezultāta veidā. Studiju metožu un formu pilnveides aspektā dominē uzsvars uz lekciju un
interaktīvo studiju formu tālāku izvērsumu: darbu nelielās grupās, patstāvīgu darbu, projektu,
referātu izstrādāšanu un prezentēšanu, un jaunāko informācijas sistēmu tehnoloģiju līdzekļu radīto
iespēju plašākai izmantošanai studiju procesā.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” mācībspēki ir sagatavojuši un
tipogrāfiski pavairojuši pasniedzamo studiju kursu mācību līdzekļus, lekciju kursus, praktisko
darbu uzdevumu krājumus, metodiskos norādījumus studiju kursu apguvei un patstāvīgā darba
uzdevumus konkrētiem studiju kursiem. Studentiem ir radīta iespēja atsevišķu lekciju materiālus
iegūt elektroniskā formātā vai saņemt savā e-pastā vai pavairošanai no izdrukāta teksta. Lekciju
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un semināru nodarbībās ir radītas iespējas plaši pielietot grafoprojektorus, MS Power Point
tehniskās iespējas ar videoprojektoru.
Praktiskajās nodarbībās kā „Manuālās terapijas pamati”, „Ārstnieciskā vingrošana”,
„Masāža”, „Kustību terapijas pamati”, „Motorās attīstības kontrole”, „Fizioterapija pediatrijā”,
„Fizioterapija sportā”, „Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā” , „Fizioterapija
traumatoloģijā”, „Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām, reimatoloģijā, gerontoloģijā”,
„Aciklisko sporta veidu sporta treniņu teorija un metodika”, „Ciklisko sporta veidu sporta treniņu
teorija un metodika”, „Fizioterapija ginekoloģijā un dzemdniecībā. Sieviešu veselības aprūpe”
tiek izmantotas tādas studiju formas kā izvērtēšanas metodes, kā galvenās var minēt: stājas un
gaitas analīze, kustību apjoma un kvalitātes mērījumi un analīze, muskuļu funkciju (spēka,
garuma, izturības) izvērtējums, līdzsvara un koordinācijas testi, motorās kontroles analīze,
ķermeņa izjūtas un apzināšanās novērtējums, muskuļu un saišu saspringuma izvērtējums, sirdsasinsvadu sistēmas reakcijas uz slodzi, elpošanas funkciju novērtējums un analīze, kā arī dažādi
speciālie testi. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūtas gan aktīvas, gan pasīvas terapijas metodes.
Kā galvenās fizioterapeitiskās ārstēšanas metodes var minēt: terapeitiskie vingrinājumi (gan
aktīvi, gan pasīvi ar dažādu mērķi (piem., muskuļu funkciju uzlabošanai, elpošanas funkciju
uzlabošanai, ķermeņa izjūtas veicināšanai ar un bez dažādiem rīkiem), līdzsvara un koordinācijas
treniņš, relaksācijas tehnikas, pozicionāšana, mīksto audu tehnikas un locītavu mobilizācija,
speciālas terapijas: Bobata terapijas, PNF, PIR, Feldenkreisa metode u.c., fizikālie faktori
(aukstuma un siltuma aplikācijas, ultraskaņa, TENS u.c.), palīgierīču lietošanas apmācība un
treniņš u.c
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Studējošo studiju programmu apguves vērtēšana LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā
notiek saskaņā ar Izglītības likuma 32. pantu 91un to nosaka Valsts izglītības standarts92 kas ir
dokuments, kas atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam un mērķgrupai nosaka:
izglītojamā iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, prasības apstiprinātas
Nolikumā par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību.93
Studējošo studiju programmu apguves vērtēšanu organizē saskaņā ar Augstskolu likuma
5.panta 2.punktu, 55.panta 1.punktu, 56. 94 panta 2. punktu, 57. panta 5. punktu, Profesionālās
Izglītības likuma 23.pantu, 2014.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 2014.gada
28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 ”Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”, 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, LSPA Satversmi, LSPA
nolikumiem, kārtības noteikumiem un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem.
Vērtējot akadēmiskās izglītības un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
rezultātus, ievēro šādus pamatprincipus:
- vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums
studiju rezultātu sasniegšanas vērtēšanai;
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par visu
programmas satura apguvi;
- vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – LSPA nosaka kārtību iegūtā vērtējuma
pārskatīšanai;
- vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus.
Studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi vērtē 10 ballu skalā. Ar vērtējumu
"ieskaitīts/neieskaitīts" var vērtēt arī studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi tādu studiju kursā
noteikto pārbaudījumu ietvaros, kuri nav studiju kursa gala pārbaudījumi.
Studiju rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā ir šādi:
izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz programmas, studiju moduļa vai
studiju kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un dziļu problēmu
izpratni;
teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst programmas, studiju moduļa
vai studiju kursa apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;
ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības,
tomēr atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu
sarežģītāku problēmu risināšanā;
labi (7) – kopumā izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības,
tomēr dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi;
gandrīz labi (6) – izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības,
tomēr vienlaikus konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot
iegūtās zināšanas;
viduvēji (5) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr
konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās
zināšanas;
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gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr
konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto
zināšanu praktiskā izmantošanā;
vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās
situācijās;
ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa
programmas, studiju moduļa vai studiju kursa nav apgūta;
ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu
zināšanu studiju kursā, studiju modulī vai programmā.
Novērtējot studiju rezultātus programmā, studiju modulī vai studiju kursā 10 ballu skalā, LSPA
var paredzēt arī papildu kritērijus konkrēta vērtējuma noteikšanai 10 ballu skalā.
Par sekmīgiem uzskata vērtējumus no "izcili" (10) līdz "gandrīz viduvēji" (4) un vērtējumu
"ieskaitīts".
Profesionālā programma „Fizioterapija” (42722) noslēdzas ar Valsts pārbaudījumiem,
kuru sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana un kurus vērtē valsts
pārbaudījuma komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas, kā arī komisijas vadītāju un
sastāvu apstiprina saskaņā ar LSPA Senāta apstiprinātu nolikumu. Otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts pārbaudījuma komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri
komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir fizioterapijas
nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Lai iegūtu tiesības kārtot
eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu, studējošajam jāizpilda studiju kursa aprakstā
noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi - kontroldarbs, kolokvijs, patstāvīgais darbs,
praktiskais darbs, referāts un eseja, cits darba veids atbilstoši studiju kursa specifika), saņemot
pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai docētājs var noteikt arī prasības
nodarbību apmeklējumam, kas tiek ietvertas studiju kursa aprakstā. Vietā, kurā notiek
pārbaudījums, ir tiesības atrasties: studējošajiem, kuri kārto pārbaudījumu, docētājiem un viņu
palīgiem, kuri vada pārbaudījumu, LSPA vadības pārstāvjiem, Studiju departamenta vadītājam
vai viņa deleģētai personai, studiju programmas direktoram, atbildīgās struktūrvienības
vadītājam, studentu pašpārvaldes pārstāvim, iepriekš saskaņojot ar Fizioterapijas nodaļu un
Studiju departamenta vadītāju.
Rakstisks eksāmens vienam studējošajam var ilgt līdz četrām astronomiskajām
stundām. Pēc divu stundu darba ir jānodrošina vismaz 15 minūtes ilgs pārtraukums. Mutvārdu
eksāmenā studējošā sagatavošanās laiks ir līdz 60 minūtēm. Studējošā atbildes laiks ir līdz 20
minūtēm.
Studējošajam atkārtoti jākārto eksāmens: ja vērtējums ir zemāks par „4” (gandrīz
viduvēji) 10 ballu skalā; ja viņš ir atstādināts no eksāmena. Eksāmenu atļauts kārtot trīs reizes.
Trešajā reizē studiju kursa apguves rezultātus vērtē komisija. Ja studējošais nav ieradies uz
eksāmenu noteiktajā termiņā, docētājs pārbaudījuma protokolā izdara atzīmi “neieradās”, un tā
tiek uzskaitīta kā eksāmena kārtošanas reize. Ja Studiju departamenta vadītājs konstatē, ka
studējošais nav ieradies uz eksāmenu objektīvu iemeslu dēļ, ko apliecina atbilstoši dokumenti,
tad atbilstošo eksāmena kārtošanas reizi anulē. Komisiju atkārtota pārbaudījuma pieņemšanai
trīs docētāju sastāvā ar norādījumu apstiprina Studiju departamenta vadītājs. Komisiju nav
tiesīgs vadīt docētājs, kurš eksāmenu ir pieņēmis iepriekšējās reizēs. Pārbaudījuma protokolu
paraksta komisijas priekšsēdētājs.
Studējošajam atkārtoti jāreģistrējas studiju kursa apguvei šādos gadījumos: studējošais
trīs reizes eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu ir kārtojis nesekmīgi; studējošais
atbilstošā semestra laikā nav izpildījis noteikto prasību apjomu, kas viņam dod tiesības kārtot
eksāmenu, un šo prasību izpilde iespējama, tikai atkārtoti apgūstot studiju kursu. Šīs prasības
ir atspoguļotas studiju kursa aprakstā. Studējošais, kurš ir atstādināts no eksāmena, ir tiesīgs
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atkārtot eksāmenu ne ātrāk kā nākamajā semestrī, ja studiju kursa specifika to pieļauj.
Eksāmena atkārtota kārtošana, kā arī kārtošana pēc semestra beigām, ja studējošais semestra
laikā nav ieradies uz eksāmenu bez attaisnojoša iemesla, un atkārtota reģistrēšanās studiju kursa
apguvei ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumi katram akadēmiskajam gadam tiek noteikti ar
LSPA Senāta lēmumu. Vienreizēju semestra pagarinājumu semestra pārbaudījumu kārtošanai
var piešķirt Studiju departamenta vadītājs. Termiņus nosaka individuāli, ņemot vērā parādu
rašanās iemeslus un apjomu. Nosacījumus un kārtību atkārtotai starppārbaudījuma kārtošanai
atbilstoši studiju kursa specifikai nosaka atbildīgā struktūrvienība, kura nodrošina šo studiju
kursu. Šī informācija ir iekļauta studiju kursa aprakstā. Nav atļauts atkārtoti kārtot
pārbaudījumu, ja par to saņemts pozitīvs vērtējums – ne zemāks par „4” (gandrīz viduvēji).
Pretenziju gadījumā par vērtējumu studiju kursā studējošam ir tiesības, beidzot studiju kursu
vienas dienas laikā iesniegt apelāciju Studiju departamentā par studiju kursa vērtējumu, ar
lūgumu atļaut kārtot pārbaudījumu studiju kursā, kuru vērtē veselības aprūpes virziena studiju
programmu realizācijā iesaistītie docētāji - komisija.

2.6. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (kods
42722) absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar
atsaucēm uz informācijas avotiem.
Sadarbībā ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām tiek risināti jautājumi
par absolventu nodarbinātības iespējām. Tiek gatavoti darba tirgum nepieciešamo speciālistu
sagatavošanas plāna projekti, ņemta dalība darba grupās. Viens no svarīgākajiem faktoriem
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem ikvienā no veselības
aprūpes līmeņiem ir veselības aprūpes procesā iesaistītie speciālisti jeb cilvēkresursi – to
kvalifikācija, atbilstošs skaits, racionāls izvietojums. Šāda izpratne pilnībā atbilst veselības
aprūpes virziena programmu mērķiem un attīstības virzieniem. Jāatzīmē arī LSPA - kā
veselības aprūpe specializācijas realizētais, var radīt nozīmīgas izmaiņas speciālistu
sagatavošanā - vienotu programmu izstrādē, atsevišķu kursu un moduļu realizācija svešvalodā,
lai attīstītu izglītības eksportu uz citām valstīm, jaunu prakses vietu organizēšana virziena
programmu realizācijai, studiju kvalitātes paaugstināšanā un labākām absolventu iespējām
darba tirgū.
Fizioterapeits savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai multiprofesionālas
rehabilitācijas komandas sastāvā valsts slimnīcās, rehabilitācijas centros, poliklīnikās, veselības
centros, profesionālā sporta iestādēs, privātpraksēs, sociālas iestādēs, izglītības iestādēs, SPA,
sporta klubos
2016.gadā Latvijas Fizioterapijas asociācijas veiktās Fizioterapeitu profesionālās karjeras
analīzes Latvijā (LFA95), Latvijā pamatdarbā reģistrēti 462 fizioterapeiti, fizioterapijas
pakalpojumus sniedz 210 ārstniecības iestādes un darba tirgū katru gadu nonāk ap 100
fizioterapijas absolventu, no visiem aptaujātajiem respondentiem 145 (87%) strādā profesijā,
lielākā daļa (106 (64%)) Rīgā. Darbavietas sektors vairākumam ir Valsts slimnīcās 18.62 %,
rehabilitācijas centros 17.93%, poliklīnikās vai veselības centros 20.69%, privātpraksē
15.17%, sociāla iestādēs/mājas aprūpē 13.79 %, izglītības iestādēs 5.52%, sporta iestādēs
8.28%.
Pēc veiktā pētījuma tiek secināts, ka būtisks profesionāļu trūkums ir sporta praksē
fizioterapijā sportā.

LFA, Fizioterapeitu profesionālās karjeras analīze,
http://www.fizioterapeitiem.lv/attachments/article/121/Anna16032013_Fiz_pro_kar_Lat.pdf
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LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā realizētās studiju programmas „Veselības
aprūpes speciālists sportā” ietvaros tika aptaujātas Latvijas Sporta Federācijas /27.02.2013/,
kuras pauda nepieciešamību darba tirgū pēc sporta fizioterapeitiem (Latvijas Vieglatlētikas
savienība, Latvijas tenisa savienība, Latvijas handbola federācija u.c.).
Veselības aprūpes pakalpojumus lielā mērā izšķir cilvēkresursu pieejamība konkrēto
pakalpojumu sniegšanai, jo tikai gadījumā, ja attiecīgajā valstī ir pietiekams attiecīgās jomas
speciālistu nodrošinājums, tā ir spējīga apmierināt valsts iekšējo pieprasījumu, kā arī ārvalstu
pacientu vajadzības. Ņemot vērā Latvijas nodrošinājumu ar veselības aprūpes cilvēku
resursiem un rezidentu skaita attiecību, var secināt, ka tuvāko gadu laikā Latvija saskarsies ar
ārstu un vidējā līmeņa aprūpes personāla nepietiekamību /Valsts kanceleja, 2011.96/

2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā profesionālās bakalaura studiju
programmai „Fizioterapija” (kods 42722) saņemto ieteikumu ieviešana
LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstība atskaites periodā par 2014./2015. un
2015./2016. ak.gadiem tika plānota balstoties uz 2015.gada Akreditācijas komisijas lēmumu
un rekomendācijām, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un LSPA
attīstības stratēģiju 2015. – 2020. gadam /LSPA,2014/, LSPA Zinātnes attīstības stratēģiju 2014.2018.gadam /LSPA,2014/ un Pasaules fizioterapeitu konfederācijas standartu /ER-WCPT,2013/97,
Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standartu /WCTP,2013/98, Starptautiskā sporta
fizioterapijas standartu /IFSPT/99, Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/100 un
Fizioterapeita profesijas standartu /MK Nr.99., 2012/ .101
Kritērijs: Akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanas ir nepietiekamā līmenī.
Atskaites periodā tiek organizēti docētāju tālākizglītības semināri, starpkatedru pieredzes
apmaiņa, kuras ietvaros notiek arī svešvalodu pilnveide docētāju starptautisko programmu
īstenošanas prasībām, 2014./2015.st.gadā – 72 akadēmisko stundu apjomā, 2015./2016.st.gadā –
76.akadēmisko stundu apjomā.
Kritērijs: Bibliotēkas resursi ir nepietiekami, trūkst elektronisku grāmatu un pēdējo
gadu profesionālās pamatliteratūras.
2014./2015. ak gadā tika papildināta LSPA bibliotēka ar pēdējo gadu profesionālo
pamatliteratūru: nosaukumu skaits – 90, eksemplāru skaits – 221.
Sakot, ar 2017 gadu ir pieejama EBRARY e-grāmatu katalogs.
Perspektīvā, EMERALD e-žurnālu, e-grāmatu un rakstu kataloga pieejamība.
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Latvijas Valsts kancelejas Projekta „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju
izstrāde” Starpziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas salīdzinājumu Baltijas valstīs,
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/starpzinojums_veselibas_pakalp_eksportspejas_salidz_balti
ja.doc
97

WCPT guideline for standard evaluation process for accreditation/recognition of physical
therapist professional entry level education programmes
http://www.wcpt.org/guidelines/accreditation
98 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
99 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-finaldraft.pdf
100
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in
Adapted Physical Activity. Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
101
Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 http://likumi.lv/doc.php?id=254920
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Kritērijs: Augstskolā trūkst fizioterapijas iekārtu un specifisku auditoriju.
2014.gadā LSPA iegādājusies studiju līdzekļus, studiju iekārtas, kā arī aprīkojuma un telpu
stāvokļa uzlabošanai:
 inventārs – EUR 11 965
 mācību līdzekļi un studiju iekārtu iegāde materiāli inventārs – EUR 14 432
 datortehnika EUR 6 996
 datorprogrammas EUR 2 200
2015. gadā LSPA iegādājusies studiju iekārtas, līdzekļus, kā arī aprīkojuma un telpu stāvokļa
uzlabošanai:
 inventārs – EUR 26 793
 datortehnika EUR 16 990
 datorprogrammas EUR 1 554
 mācību līdzekļi un studiju iekārtu iegāde materiāli inventārs – EUR 14 432
 PFA specifiskais inventārs - Bocia-Training, RGK basketbola demo ratiņkrēsls,
Goalbola bumbas.
2015./2016. ak. gadā tika iekārtotas 2 jaunas un 1 renovēta specifiskas auditorijas, kas ir
aprīkotas ar kušetēm, vingrošanas paklājiem un stājas novērtēšanas iekārtām, kā arī sīko
fizioterapijas inventāru.
Specifiskās telpas arī tiek īrētas, piemēram, studiju kursu “Hidroterapija” un
“Pirtniecība” ietvaros, nodarbībās notiek attiecīgi baseinā un pirtī.
Kritērijs: Netiek veikta atgriezeniskā saite ar akadēmisko personālu un
studējošajiem par stipro un vājo pušu analīzi un studiju virziena kvalitātes novērtēšanu.
LSPA 2016. gadā pēc Fizioterapijas nodaļas ieteikuma, tika izveidota Studiju virziena
padome veselības aprūpē (turpmāk – Padome), kuru vada studiju virziena vadītājs, lai
nodrošinātu kvalitatīvu studiju virziena īstenošanu.
LSPA Studiju virziena padomes veselības aprūpē darbība notiek saskaņā ar Augstskolu
likumu, 2015. gada 14. jūlija (prot. Nr. 34, 37.§) MK noteikumiem Nr. 407 „Augstskolu, koledžu
un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, 2008.gada 2.decembra (prot. Nr.86 18.§) MK
noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, LSPA 2016.gada 3. novembra apstiprināto „Nolikumu par studiju virzienu
vadības kārtību”, LSPA 2012.gada 8.martā (protokols Nr.7) apstiprināto „Nolikumu par studiju
programmu komisiju”, 2012.gada 8.martā (protokols Nr.7) apstiprināto „Nolikumu par studiju
programmu izstrādāšanu un apstiprināšanu” un citiem LSPA normatīvajiem aktiem.
Padomes sastāvā ir studiju virziena vadītājs, programmu direktori, vadošais
akadēmiskais personāls, LFA pārstāvji, katra studiju gada studējošo pārstāvji (vismaz viens ir
studējošo pašpārvaldes pārstāvis), katrā studiju programmā novērotāju statusā un darba devēju
pārstāvji, kuri nav darba attiecībās ar LSPA.
Padomes kompetencē ir: uzraudzīt akadēmiskās aktivitātes attiecīgajā studiju virzienā un
atbildēt par studiju virziena programmu satura atbilstību nacionālajām un starptautiskajām
augstākās izglītības veselības aprūpes jomā tendencēm un kvalitāti, tajā skaitā studiju virziena
akreditāciju; analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus jaunu studiju programmu
veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai; veikt studiju programmu
satura un kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību izvirzītajiem mērķiem, atbilstību pārstāvētās
zinātnes nozares un darba tirgus prasībām; organizēt un uzraudzīt studiju virziena akreditāciju
un studiju programmu licencēšanu; analizēt ārējo ekspertu sniegtos vērtējumus un ieteikumus
un organizēt norādīto trūkumu novēršanu; veikt studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma, kā
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arī ikgadējo pārskatu par studiju virziena pilnveides pasākumiem, analīzi; izvērtēt ierosinātās
izmaiņas studiju programmās ar mērķi paaugstināt visu studiju virzienā iekļauto studiju
programmu kvalitāti LSPA stratēģisko mērķu sasniegšanai; regulāri pārskatīt vajadzības, mērķus
un studiju rezultātus, studiju procesu, resursus un partnerattiecības, izvērtēt studiju virziena
vadības sistēmu; izstrādāt kārtību, kādā notiek studiju procesa plānošana un uzraudzība,
programmu apguves gaitas un kvalitātes kontrole studiju virzienā; pārskatīt kārtību, kādā notiek
studiju programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana; pārskatīt kārtību, kādā notiek
studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana; veikt no jauna veidojamo
studiju programmu kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību noteiktajiem mērķiem, nozares
attīstības līmenim un darba tirgus prasībām; organizēt un uzraudzīt studiju programmu
licencēšanu un akreditāciju; veikt virziena studiju programmas pašizvērtēšanu un realizācijas
analīzi; analizēt akreditācijas ekspertu komisijas locekļu slēdzienus un nepieciešamības
gadījumos organizēt norādīto trūkumu novēršanu; veikt studiju programmu atbildīgo īstenotāju
sastādīto ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu analīzi; analizēt studējošo sasniegumus; analizēt
studiju virzienā iesaistīto docētāju akadēmisko darbu; analizēt studentu, absolventu un darba
devēju aptauju rezultātus un, nepieciešamības gadījumos organizēt atklāto trūkumu novēršanu;
veicināt zinātniskā darba integrāciju studiju programmās; veikt iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras izvērtēšanu un pēc
nepieciešamības iesaistīties atzīšanas procedūrās; ievērot demokrātijas principus studiju virziena
un studiju programmu vadīšanā.
Padomes priekšlikumi tiek noformēti rakstiskā veidā, iesniegti Studiju domei un pievienoti
ikgadējam studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumam.
2015./2016. ak. gadā tika sasaukta prakšu bāžu metodiķu sapulce pēc kvalifikācijas
prakses nobeiguma (27.04.2016), kurā piedalījās fizioterapijas nodaļas vadītāja, darba devēji,
LSPA docētāji un viesdocētāji un 4. kursa studenti. Tika sagatavoti priekšlikumi par tās
pilnveidošanu, uz kā pamatā tika izveidoti grozījumi esošos studiju nolikumos. Ņemot vērā šos
priekšlikumus, 2016/2017. studiju gadā ir paredzēti un veiksmīgi notika ievad semināri studentiem
un prakšu bāžu metodiķiem par prakses norises kartību un prakses metodiķa darbu, ka arī tiks
realizēti ikmēneša 4. kursa studentu sapulces ar mērķi konkretizēt prakses uzdevumus un kontrolēt
to izpildi, saskaņojot nodarbības laikus ar Fizioterapijas nodaļu.
Kritērijs: Bakalaura studiju programmā orientācijai jābūt uz vispārīgo fizioterapiju,
nevis sporta fizioterapiju.
Studiju programmas realizācijas izmaiņas 2016./2017.studiju gadā ir saistītas ar
nepieciešamību pakārtot atsevišķu studiju kursu secīgu apguvi 1., 2. un 3. studiju gadā, tā lai 1.
studiju gadā ir nozares profesionāli studiju kursi - Fizioterapijas pamati, Rehabilitācijas pamati,
Ergonomija, Dinamiskā anatomija, Iekšķīgās slimības, Iekšķīgo slimību propedeitika. Savukārt,
studiju kursos sakot ar 2017./2018. ak. gadu “Cikliskie un acikliskie sporta veidu treniņu teorija
un metodika” tiks izmainīti studiju kursu saturs un nosaukums - “Cikliskie un acikliskie sporta
veidu treniņu teorija un metodika veselības veicināšanā” tādā veida nodrošinot studiju
programmas orientāciju uz vispārīgo fizioterapiju, nevis sporta fizioterapiju.
Pilna laika klātienes studijas:
Studiju kurss “Dinamiskā anatomija” pārcelts no 3. semestra uz 2. semestri
Studiju kurss “Iekšķīgas slimības” pārcelts no 3. semestra uz 2. semestri
Studiju kurss “Iekšķīgo slimību propedeitika” pārcelts no 3. semestri uz 2. semestri
Studiju kurss “Ergonomija” pārcelts no 5. semestra uz 2. semestri
Studiju kurss “Fizioterapijas pamati I” pārcelts no 3. semestra uz 2. semestri
Studiju kurss “Vides zinības– CA aizsardzība un ekoloģija” – pārcelts no 1. semestra un 3.
semestri
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Studiju kurss “Motorā attīstība, motorā kontrole” - pārcelts no 5. semestra uz 4. semestris
Studiju kurss “Vispārīgā pedagoģija” pārcelts no 2. semestra uz 3. semestri
Studiju kurss “Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija” pārcelts uz 4. semestri
Studiju kurss “Sporta psiholoģijas pamati” pārcelts no 2. semestra uz 3. semestri
Studiju kurss “Sporta treniņu teorija un metodika” pārcelts no 2 uz 3. semestri
Studiju kurss “Lietvedība” pārcelts no 2. semestra uz 3. semestris
Studiju kurss “Ārstnieciskā vingrošana” pārcelts no 4. uz 3. semestri
Studiju kurss “Profesionālā ētika. Ārstniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti.” No 2.
semestra pārcelts uz 5. semestra
Studiju kurss “Klīniskas aprūpes pamati” pārcelts no 3. semestra uz 5. semestri
Studiju kurss “Logopēdijas pamati” pārcelts no 3. semestra uz 5. semestri
Nepilna laika neklātienes studijas:
Studiju kurss “Dinamiskā anatomija” pārcelts no 2. studiju gada uz 1. studiju gadu
Studiju kurss “Fizioterapijas pamati” pārcelts 2. studiju gada uz 1. studiju gadu
Studiju kurss “Iekšķīgas slimības” pārcelts no 3. studiju gada uz 1. studiju gadu
Studiju kurss “Ergonomija” pārcelts no 3. studiju gada uz 1. studiju gadu
Studiju kurss “Vides zinības- CA un ekoloģija” pārcelts – no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija” pārcelts no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Sporta psiholoģijas pamati” pārcelts no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Biomehānika” pārcelts no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Lietvedība” pārcelts no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Komercdarbības un vadības pamati” pārcelts no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Profesionālā ētika. Ārstniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti.” pārcelts
no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Motorā attīstība, motorā kontrole” - pārcelts no 3. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Farmakoloģijas pamati” pārcelts no 3 .studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Vispārīgā pedagoģija” pārcelts no 1. studiju gada uz 2. studiju gadu
Studiju kurss “Klīniskas aprūpes pamati” pārcelts no 2. studiju gada uz 3. studiju gadu
Studiju kurss “Traumatoloģija” pārcelts no 2. studiju gada uz 3. studiju gadu
Kritērijs: Studiju programmu īstenošanā trūkst profesionāļu fizioterapijas jomā.
1.11.2016 tika reorganizēta Veselības aprūpes virziena vadības un pārvaldes struktūra
(skat. 22. att.)
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22. attēls Studiju virziena veselības aprūpē vadības struktūra
Veselības aprūpes virziena vadītāja un Profesionālā maģistrantūras studiju programmas
„Veselības aprūpes speciālists sportā” Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists kvalifikācijas
vadītāja – Profesore, sertificēta fizioterapeite Aija Kļaviņa;
Fizioterapijas nodaļas vadītāja – Mg. Sc. sertificēta fizioterapeite Jūlija Ņestereca;
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” programmas direktore –
Dr. paed. docente, sertificēta fizioterapeite Zinta Galeja;
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” kvalifikācijas vadītāja –
Mg. Sc. sertificēta fizioterapeite Kristīne Plūme;
Profesionālā maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā”
programmas direktors un Sporta fizioterapeits kvalifikācijas vadītājs – Mg. paed., fizioterapeits
Normunds Vārpa;
Bakalaura programmas izglītības speciālists – fizioterapeits Robins Dedzis.
Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedrā
2016./2017. ak. gadā tika ievelēti – Mg. Sc. lektore, fizioterapeite – J. Lieldidža-Kolbina un Mg.
Sc. asistents, fizioterapeits M. Čampa.
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3.STUDIJU VIRZIENA „VESELĪBAS APRŪPE”
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA
STUDIJU PROGRAMMA „VESELĪBAS APRŪPES
SPECIĀLISTS SPORTĀ” (47722)
(Pašvērtējums par 2014./2015., 2015./2016.st.gadi)
3.1.Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā
kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
LSPA diplomētie speciālisti profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā
„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” atbilstoši profesijas standartam ir sagatavoti
darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem
balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes
veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā.
Akadēmijā īstenojamā Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (kods 47722) ar LR IZM studiju akreditācijas komisijas 2015.gada 19.jūnija
lēmumu Nr.376 ir akreditēta līdz 2017.gada 18.jūnijam.
Iegūstamā kvalifikācija un grāds: Profesionālais maģistrs veselības aprūpē ar vienu no
kvalifikācijām: sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) mērķis ir:
 nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās
starpdisciplinārās studijas veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā;
 nodrošināt veselības aprūpes un sporta zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas
standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālista rehabilitācijā profesionālās studijas.
Mērķis izvirzīts pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 512 ,,Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajām prasībām un Izglītības un sporta
darba speciālista ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” un atbilstoši šobrīd esošajam Ārstniecības
likumam (1997, 2012) un Fizioterapijas profesijas standartam un Fizioterapeita specialitātes
nolikumam (13.07.2012., protokols Nr.7), kā arī profesionālās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas
2013.gada 5.jūnijā valdes sēdē (Valdes sēdes protokols Nr.24/1) pieņemto lēmumu par
profesionālo Fizioterapijas maģistra studiju programmu veidošanu ar mērķi uzsākt fizioterapeitu
specializācijas attīstību akceptu, Pasaules Fizioterapitu konfederācijas vadlīnijām /WCTP/,
Starptautiskajam Sporta Fizioterapeita profesijas standartam /ISPS/ un Eiropas Pielāgoto fizisko
aktivitāšu standartam.
Mūsdienu darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi darboties komandā un aktīvi
iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos veselības aprūpes jomā sportā. Darba devēji, sporta
nozares vadītāji mutiskās intervijās un rakstveida atsauksmēs izteikuši viedokli, ka aktuāli ir
nepieciešami fizioterapeiti sportā un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti rehabilitācijā, kuri
profesionāli un kvalitatīvi var strādāt ar jaunākajām veselības aprūpes un fizioterapijas
tehnoloģijām, kā arī rehabilitācijas metodēm, iekļaujoties daudzdisciplinārā komandas darbā,
sadarbojoties ar sporta nozarē un veselības aprūpes jomā strādājošiem profesionāļiem. Tādejādi
aktuāls ir jautājums par jaunām augstākās izglītības programmām, kas risinātu šos uzdevumus.
Programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” ir orientēta uz šo uzdevumu risināšanu.
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Sporta fizioterapijas speciālists veic fizioterapeita speciālista darbu, izmantojot
fizioterapeita tehnoloģijas pielāgojot tās sporta un fiziskām aktivitātēm, veic sportista/pacienta
veselības stāvokļa, funkcionālo un darba spēju novērtēšanu, ņemot vērā iespējamās
kontrindikācijas, veselības apdraudējumus un riska faktorus dalībai dažādu slodžu fiziskās
aktivitātēs, veic izglītojošu darbu ar sportistu/pacientu par viņu funkcionālo stāvokli, organisma
reakciju uz fizisku slodzi, par simptomiem, kuri izraisa kontrindikācijas dažādu slodžu fiziskajās
aktivitātēs un kā šos simptomus novērst vai ārstēt, piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un
profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību, vada citus darbiniekus,
organizē, piedalās vai vada multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbu; ir atbildīgs par
pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu savas profesionālās darbības
laikā.
Sporta fizioterapijas speciālists savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai
multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā, iekļaujot arī citus sporta speciālistus, kā arī
var strādāt kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona.
Latvijas Olimpiskajā vienībā ir iekļauti 114 sportisti, kuri ir augstākā līmeņa profesionāļi,
kuru veselības stāvokļa uzturēšanā, uzlabošanā un atjaunošanā liela nozīme ir fizioterapeitiem.
Sporta apstākļi prasa jaunas zināšanas un kompetences fizoterapijas jomā, kuras var attīstīt
profesionālās izglītības programmas.
Pieaugot dažādas intensitātes fizisko aktivitāšu popularitātei Latvijā, ir nepieciešami
augsta līmeņa un kompetenti sporta specialisti ar padziļinātām zināšanām par cilvēka organisma
spējām un to novērtēšanu dažādas intensitātes slodzes ietekmē. Profesionālās maģistrantūras
programmas ar kvalifikāciju “Sporta fizioterapeits” viens no mērķiem ir veicināt sporta
fizioterapeita kompetenču attīstīšānu sabiedrības veselības uzlabošanai, kas ir saskaņā ar
Starptautiskās Sporta Fizioterapeitu federācijas standartu102 .
Mūsdienu sports ir vērsts uz panākumu gūšanu bieži aizmirstot par pilvērtīgu sportista
ķermeņa balsta-kustību sistēmas attīstīšanu un tā kontroli. Sporta fizioterapeits ir starpdisciplināras
profesijas pārstāvis, kuram savā darbībā ir jāpārzina gan sporta, gan veselības aprūpes
pamatprincipi, tāpēc sporta fizioterapeitam svarīgi ir sekot līdzi sportista treniņa procesam, lai
kontrolētu balsta-kustību sistēmas izmaiņas palielinātas fiziskas slodzes laikā.
Šī studiju programma sekmē plašākus ar veselības un sporta zinātni saistītus integrētus
pētījumus medicīnas, bioloģijas, biomehānikas, neirofizioloģijas, sporta farmakoloģijas sporta
pedagoģijas un sporta psiholoģijas zinātnes jautājumos. Studiju programmā tiek ievēroti standarti
un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā veselības aprūpes
zinātnē.
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir viena no pakalpojumu sniegšanas profesionāļu
specialitātēm un akadēmisko pētījumu jomām, kura veicina personu atšķirīgo īpašību pieņemšanu,
rūpējas par labāku piekļuvi aktīva dzīvesveida un sporta iespējām un sekmē inovatīvus
risinājumus, sadarbības pakalpojumu sniegšanu un pašpārliecības veidošanas sistēmas.
Pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs ietilpst sporta izglītība, sports, rekreācija un rehabilitācija
personām ar invaliditāti, kā arī citas tām paredzētas priekšrocības (EUFAPA, 2006103). Maģistra
studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā” tiek veidota, lai īstenotu pieaugošo nepieciešamību pēc izglītotiem
speciālistiem rehabilitācijas jomā Latvijā un Eiropā. Šādu speciālistu nepieciešamības pamatojums
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Sporta fizioterapijas kompetences un standarti/2005/
https://spatestifspt.files.wordpress.com/2014/03/sptcompetenciesstandards-final-draft.pdf
103 Europas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
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Eiropas kontekstā ir aprakstīts zinātniskā publikācijā (Kudlacek un Barrett, 2012104). Studiju
programma ir veidota saskaņā ar nesen izstrādātajiem Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās
aktivitātēs 2010.gadā105.
Maģistra studiju programmas modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists
rehabilitācijā” ir paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, kas vēlas pilnveidot savas
profesionālās zināšanas un kompetences. Šīs programmas mērķis ir sagatavot speciālistus
veselības aprūpes jomā, kas nodrošina universālu pieeju fizisko aktivitāšu programmām, ka
līdzekli veselības un sociālai rehabilitācijai. Šis mērķis ir saskaņā ar ANO “Konvenciju par
personu ar invaliditāti tiesībām”106 25.pants, Veselība, 26.pants, Adaptācija un rehabilitācija 30.pants. Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports. Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) rekomendācijās regulāras fiziskās aktivitātes tiek norādītas kā viens no
svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā.
Latvijā ir ap 174 060 (8,5%) cilvēki ar invaliditāti (LM, 2016)107, kas ir par 42,5 (2,8%)
tūkstošiem vairāk kā 2008.gadā – 131 524 cilvēki. Bērni ar invaliditāti ir ap 8000. Cilvēku ar
invaliditāti skaits pieaug ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr Latvijā ir viens no zemākajiem
rādītājiem Eiropā attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sporta aktivitātēs – ap 0,2 %.
Lietuvā – ap 1,2 %, Beļģijā – ap 3 %, Norvēģijā – ap 6 %. Kā viena no pamatproblēmām tiek atzīta
rehabilitācijas un sociālās sfēras speciālistu (piem., fizioterapeitu) zināšanu trūkums par
pielāgotām fiziskām aktivitātēm (IZM, Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam)108.
Būtisks mūsdienu sabiedrības sasniegums ir arī iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma
palielināšanās. Ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir vecāki par 65 gadiem, tad 2060.gadā šie
cilvēki veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita. Seniora vecuma cilvēki ir viena no
svarīgākajām pielāgoto fizisko aktivitāšu mērķa grupām. 109
Eiropā pēdējā desmitgadē ir vērojama proaktīva veselības vecināšana, kur nozīmīga vieta
ir fiziski aktīvas sabiedrības sekmēšanai. Maģistra studiju programmas modulis “Pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” ideoloģiskais pamats ir Eiropas standarts pielāgotās fiziskās
aktivitātēs rehabilitācijā. Šajā dokumentā tiek uzsverti PFA mērķi un priekšrocības, kā arī nosakot
PFA programmas galvenos pasākumus rehabilitācijas apstākļos, ir iespējams sīki izstrādāt to
iemaņu uzskaitījumu, kuras vajadzīgas, lai veiksmīgi īstenotu šāda veida programmu. Pēdējos
gadu desmitos PFA ir atzītas par vērtīgu papildinājumu rehabilitācijas programmām. Jāatzīmē, ka
Eiropā lielā mērā atšķiras PFA programmu definīcija, mērķis un saturs. Pētījumā, kas tika veikts
“Eiropas standarti pielāgotās fiziskās aktivitātēs” projekta ietvaros rezultāti liecina, ka dažās
Eiropas valstīs rehabilitācijas programmā nav iekļautas pielāgotās fiziskās aktivitātes. Savukārt
citās valstīs tiek īstenota visai pieticīga sporta programma, kura pacientiem/klientiem lielākoties
pieejama pēc brīvprātīgas iesaistīšanās principa, tāpēc to nevar uzskatīt par rehabilitācijas
programmas būtisku sastāvdaļu. Tomēr aizvien vairāk valstu ievieš pilnībā izstrādātu pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmas, kā daļu no fizioterapijas pakalpojumiem.

Kudlacek M. & Barrett U. (2012) Adapted Physical Activity as a profession in Europe. European Journal of
Adapted Physical Activity, 4(2), 7-16.
105 Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical
Activity. Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
106
13.12.2006. “Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām“ (“LV”, 27 (4219), 17.02.2010. ) [stājas speak
31.03.2010).
107
LM: nepieciešams veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū
15.07.2016., https://www.lm.gov.lv/news/id/7208
104
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Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam, LR IZM
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/2012/IZMPamn_SPP_KONGRESAM.pdf
109
Tematiskais tīkla projekts pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs, http://www.thenapa2.org/dissemination/aims.html
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Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaušanai rehabilitācijas programmā atsevišķas
papildu disciplīnas veidā ir trejāds pamatojums. Pirmais no tiem tieši attiecas uz rehabilitācijas
programmu un apliecina, ka fiziskās aktivitātes un iesaistīšanās sportā ir lielisks papildinājums
klasiskajām fizioterapijas programmām. Par to liecināja jau agrāko zinātnisko pētījumu rezultāti,
kuros secināts, ka fizioterapijas programmas bieži vien nevelta pietiekami lielu uzmanību
pacienta/klienta vispārējās fiziskās sagatavotības līmenim, viņu funkcionalitātei un
funkcionālajam potenciālam, iespējamā atbalsta pielāgošanai un optimizēšanai atbilstoši
pacienta/klienta funkcionalitātei, kā arī ikdienā veicamo aktivitāšu izstrādāšanai. Tomēr jāatzīmē,
ka līdz šim jau ir gūti pierādījumi tam, ka pielāgotās fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē šos
faktorus gan rehabilitācijas kursa gaitā, gan arī pēc tam. No tā tiek secināts, ka pielāgoto fizisko
aktivitāšu ieviešana rehabilitācijas programmā var uzlabot rehabilitācijas programmas kvalitāti,
palīdzēt to veiksmīgāk īstenot un nepieļaut pacientu/klientu veselības stāvokļa pasliktināšanos.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) galvenie uzdevumi ir:
 izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus veselības aprūpē un
sporta zinātnē, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos
apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
 īstenot veselības aprūpes un sporta zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu
apguvi (tai skaitā patstāvīgās mācīšanās prasmes), kas veicina demokrātiskas
vērtības, attīsta personību un nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot
esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam
un pedagoģiskajam darbam nozarē;
 veicināt sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista
rehabilitācijā kvalifikāciju ieguvušo vēlmi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju
turpinot studijas doktorantūrā un citās mūžizglītības programmās.
Studiju programmas galvenie pakārtotie uzdevumi ir:
 nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālās, medicīnas un klīniskajās
pamatdisciplīnās sporta fizioterapijā;
 sniegt iespēju iegūt profesionālas zināšanas, prasmes un attieksmi veselības aprūpes nozarē
sporta fizioterapijā, attiecīgajā specializācijā, sagatavojot kompetentus speciālistus, kuri
spēj adekvāti izprast un efektīvi risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus,
izmantojot produktīvas un kritiskas domāšanas prasmes, veiksmīgi sadarboties ar citiem
veselības aprūpes speciālistiem, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā
komandas darbā;
 padziļināt izpratni par veselības aprūpes nozares fizioterapijā sportā attīstības tendencēm
pasaulē, veicinot jaunāko sasniegumu apguvi izvēlētajā specializācijā;
 attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu sporta
jomā izpētē un izvērtēšanā/novērtēšanā, un sporta fizioterapijas terapijas procesa
realizēšanā, atbilstoši izvēlētajai specializācijai un profesionālās darbības jomai;
 pilnveidot zināšanas un prasmes pētnieciskajā darbā, attīstot spēju izstrādāt un realizēt
pētījumu projektus specializācijā, tos kritiski izvērtēt un prezentēt;
 veicināt maģistrantu kā topošo veselības aprūpes nozares fizioterapeitu sportā speciālistu
motivāciju profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei (tālākizglītība un mūžizglītība),
attīstot uzņēmību, iniciatīvu un atbildību par profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un
paaugstināšanu.
 paplašināt studējošo zināšanas par mūsdienīgām teorijām un praksēm par funkcionēšanas
traucējumiem un pielāgoto fizisko aktivitāšu universālu pielietojumu.
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 sekmēt kritisko analīzi un izpratni attiecībā uz pielāgoto fizisko aktivitāšu universālu
pielietojumu.
 demonstrēt dažādus skatījumus pētniecībā un holistiskās novērtēšanas metodēs veselības
aprūpē.
 apgūt prasmes izstrādāt un īstenot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaujošā vidē.
 apmācīt radošus un mainīgiem apstākļiem pielāgoties spējīgus profesionāļus, kas spēj
adaptēties dažādām situācijām un pildīt multiplus pienākumus saistībā ar pielāgotām
fiziskām aktivitātēm veselības aprūpē.
 apmācīt daudzpusīgi zinošus speciālistus kompetentus strādāt dažādās vietās (piem.,
konsultants sabiedrības veselības jomā, tiešu PFA pakalpojumu sniedzējs,
multiprofesionālas komandas dalībnieks u.tml.)
 spēt kritiski vērtēt un monitorēt PFA programmas gaitu, izmantojot personīgo un
profesionālo izaugsmi.
 analizēt un atsaukties uz standartizētu praksi pielāgotās fiziskās aktivitātēs, izstrādāt
atbilstošas alternatīvas pieejas.
Studiju programmas galvenie uzdevumi tiek īstenoti:
 realizējot zinātniski pamatotus un uz pierādījumiem balstītus augstākās profesionālās
maģistra studiju programmas studiju kursus;
 saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un Eiropas Savienības tendencēm
veselības aprūpes nozares fizioterapijā sportā un pielāgotās fiziskās aktivitātēs attīstības
dinamikā;
 radot nosacījumus veselības aprūpes sporta fizioterapeita profesionālās kvalifikācijas
ieguvei un priekšnoteikumus un kompetenci tās realizācijai sporta fizioterapijas
daudzšķautnainajā praksē;
 paaugstinot absolventu iespējas realizēties darba tirgū Latvijā un citās valstīs kā vienīgās
augstākās maģistra studiju programmas „Veselības aprūpe sportā” absolventiem un
paaugstinot konkurētspēju līdzīgu studiju programmu absolventu vidū Eiropas Savienības
valstīs;
 attīstot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot studentu zinātniskās un praktiskās darbības
iespējas;
 radot studējošiem iespēju apgūt apgūst praktiskā darba iemaņas fizioterapijā sportā,
organizējot profesionālās kvalifikācijas prakses iespējas pie Latvijas valsts sporta izlasēm,
sporta federācijās, sporta klubos, rehabilitācijas centros, veselības tūrismā, kā arī ar sportu
saistītos izklaides centros;
 Attīstot starpdisciplināru sadarbību veselības aprūpes jomā, ņemot vērā dažādās
rehabilitācijas disciplīnas un pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas relatīvā ieguldījuma
vērtību attiecībā uz rehabilitācijas programmu.

3.2. Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) paredzētie studiju rezultāti
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci - zināšanu, prasmju un
attieksmju kopumu, kas nepieciešams veselības aprūpes un sporta zinātnes pētnieciskas un sporta
fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista profesionālās darbības veikšanai:
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Profesionālais maģistrs spēj (EQF 7. līmenis):
- parādīt veselības aprūpes un sporta zinātnes jomai raksturīgās
Zināšanas un padziļinātas zināšanas un izpratni, daļa, no kurām ir veselības aprūpes un
sporta zinātnes nozaru akadēmiskās disciplīnas un sporta fizioterapeita vai
izpratne
pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista profesionālās jomas avangardā un
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā
darbojoties dažādu jomu saskarē;
Spēja pielietot - patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai
veiktu pētniecisku darbību veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā un
zināšanas
augsti kvalificētas sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālista profesionālas funkcijas;
- patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un
Analīze,
profesionālas problēmas veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā;
sintēze,
- pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi;
novērtēšana
- integrēt veselības aprūpes un sporta zinātnes pētniecībā un sporta
fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista profesionālajā
darbībā dažādu zinātņu jomu zināšanas;
- dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, veselības aprūpes un sporta
zinātnes pētniecības metožu attīstībā un sporta fizioterapeita vai pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā;
- demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par veselības aprūpes un sporta
zinātnes rezultātu vai sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālista profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
Komunikācija

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītām vai sistēmiskām sporta
zinātnes akadēmiskām disciplīnām vai sporta fizioterapeita vai pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālista profesionālās jomas aspektiem gan ar
speciālistiem, gan nespeciālistiem;

Tālākā
mācīšanās
Vispārējās
prasmes

- patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
- veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot
jaunas pieejas;
- uzņemties atbildību par sportistu, audzēkņu, klientu u.tml. grupu darba
rezultātiem un to analīzi;
- veikt uzņēmējdarbību, inovācijas sporta fizioterapeita vai pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālista profesijā.

Studiju rezultāti definēti tā, lai tie atbilstu gan Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas
procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai, gan Eiropas Savienības Mūžizglītības kvalifikāciju
ietvarstruktūrai (EQF).
Maģistra kompetences ietver bakalaura kompetences un tiek iegūtas veselības aprūpē un
sporta zinātnē sakņotās studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētniecisks darbs un patstāvīgu atziņu
un secinājumu izdarīšana.
Sporta fizioterapeits ir profesionālis, kurš nodrošinot augstu profesionālo un ētisko praksi
ir kompetents veicināt drošas fiziskās aktivitātes visu vecuma sportistiem, sniegt konsultācijas,
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rehabilitāciju un apmācību intervences pasākumos, lai novērstu kaitējumu, atjaunotu optimālu
funkciju darbību un veicināt sportiskos rezultātus.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists ir profesionālis, kurš ir kompetents atbilstoši
pacienta/klienta veselības stāvoklim, funkcionālām spējām un potenciālam, nodrošināt kvalitatīvu
un veiksmīgu pielāgotu fizisko aktivitāšu programmu dažāda vecuma personām ar funkcionēšanas
traucējumiem.
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija sporta fizioterapeits ar profesionālo maģistra grādu
sporta fizioterapijā dot tiesības strādāt praktiski preventatīvi, rehabilitācijas un aktīvās sporta
fizioterapijas jomās.
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē ar
profesionālo maģistra grādu pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā dod tiesības
strādāt praktiski preventatīvi un rehabilitācijas jomās.
LSPA maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” dod
padziļinātas zināšanas un izpratni veselības aprūpē, sporta zinātnē, sporta medicīnā, sporta
psiholoģijā, kā arī fizioterapijā sporta jomā. Sporta fizioterapijas galveno programmas daļu veido
galvenokārt sporta zinātne un teorētiskās un praktiskās iemaņas sporta fizioterapija jomā,
izvērtējot terapeitisku iejaukšanos un blakusparādību ietekmi, izstrādā atbilstīgas un zinātniski
pamatotas koncepcijas. Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista galveno studiju programmas daļu
veido fizioterapijas, sporta izglītības un kinezioloģijas teorētiskās un praktiskās iemaņas.

3.3. Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) uzņemšanas noteikumi
Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta
studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. Prasības, uzsākot studiju
programmas apguvi: Bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits (kvalifikācijā pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabilitācijā bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits vai
ergoterapeits - saskaņā ar programmas nākamajā akreditācijā noteikto).
Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim,
Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas
pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.
Studiju ilgums – 2 gadi (4 akadēmiskie semestri). Kopējais studiju ilgums profesionālās
augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem. Konkursā vērtē
iestājpārbaudījuma rezultātus – iegūto punktu skaitu maģistra darba projektā svešvalodā un
dokumentu konkursā. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem
ir lielāks punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam
publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.
Pretendentiem, kuri iztur kopējo konkursu, bet neiekļūst izvēlētās kvalifikācijas plānotajā
studējošo skaitā, ir iespējams mainīt kvalifikāciju.
Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.
Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir
izturējis konkursu vai arī nav izturējis konkursu programmā.
Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa LSPA
Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.
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Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas
komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas.
Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.
Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās noteiktā limita
ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem
maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Maģistrantūrā pilna laika klātienes nodaļā maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko
personu līdzekļiem ieskaita pretendentus konkursa kārtībā.
No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanas regulējošo normatīvo
aktu prasības.
Imatrikulācija programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar
Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai
iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem,
aizpildot pieteikumu.
Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta
studiju maksa par pirmo semestri.

3.4. Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) plāns (studiju kursu un studiju moduļu
saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas
obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojums)
Viena no būtiskākajām izglītības struktūras un attīstības problēmām ir akadēmiskās un
profesionālās izglītības attiecības. Šī problēma saistās ar zinātnes lomas maiņu un visas izglītības
sistēmas uzdevumu maiņu. Izglītības mērķis vairs nav iegūt vienu kvalifikāciju, konkrētas prasmes
un zināšanas visai dzīvei, tādēļ izmainītajā programmā sadalīta relatīvi neatkarīgos moduļos, kurus
var izmantot gan dažādi kombinējot vienā studiju programmā, gan piedāvājot, kā papildus izvēli
citām, iespējams stipri atšķirīgām studiju programmām, gan izmantojot mūžizglītībā. Viena
moduļa ietvaros tiek apvienotas gan teorētiskās, akadēmiskās zināšanas, gan to profesionālā
pielietošana, panākot moduļa autonomiju, nodrošinot plašu daudzveidīgu izmantošanu.
Studiju moduļi tiek veidoti atbilstoši citām līdzīgām starptautiskām programmām,
piemēram, Starptautiskais maģistra grāds pielāgotās fiziskās aktivitātēs (IMAPA)110
Studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” saturs atspoguļots 16.
Pielikumā.
Studiju programma ir veidota kā klātienes pilna laika divgadīgs studiju kurss (4 semestri).
Studiju programmu veido teorētiskie un praktiskie kursi un maģistra darbs. Teorētiskās nodarbības
ir organizētas līdz 2 reizēm nedēļā, lai pēc iespējas vairāk atvēlētu laiku darbam pārējām
programmā iekļautajām aktivitātēm (semināriem, diskusijām sporta rehabilitācijas programmā un
profesionālajās sporta federācijās, statistisko datu analīzei, kontaktam ar sportistiem, u. c.).
Teorētisko nodarbību mērķis, radot vispusīgu priekšstatu par savas nozares iespējām un
uzdevumiem kopumā, ir padziļināt un nostiprināt zināšanas dinamiskajā anatomijā, biomehānikā,
110

International Master of Adapted Physical Activity (Leuven et al)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC_53317225.htm#bl=02,03
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neirofizioloģijā, sporta traumatoloģijā, farmakoloģijā un uztura fizioloģijā, klīniskās diagnostikas
pamatprincipos un to pielietojumā sportā, traumu profilaksē, sporta psiholoģijā, veselības aprūpes
organizācijas jautājumos sporta jomā. Paralēli tiek veikta apmācība pētniecības darba veikšanai
un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošanai. Studenti apgūst pētnieciskās metodes medicīnā, tajā
iekļaujot sadaļu informācijpratībā, lai maģistranti pilnībā spētu patstāvīgi izmantot datu bāzēs
iegūstamo jaunāko informāciju. Patstāvīgā praktiskā darbība sporta fizioterapijā paredzēta
organizējot praksi ar dažādu sporta disciplīnu sportistiem, to izmeklēšanā, rehabilitācijas mērķu
nospraušanā un rehabilitācijas kursa veikšanā.

3.5. Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes
speciālists sportā” (47722) praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes
un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības
kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un
novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
Studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” praktiskā īstenošanā skar
galvenokārt praktisko iemaņu un kompetenču apgūšanā. Programma paredz integrētu uz
novatoriskām apmācības pieejām balstītu apmācību, kuras aktivitātes virzītas un pieredzi un
studēšanu ar zinātniskām atdziņām, veicinot maģistrantu praktiskās darbības attīstību sporta
fizioterapijas jomā. Studēšans procesu regulē kopēji studiju plāni individuālie maģistra darba
plāni, kas sastādīti ņemot vērā pētāmās problēmas īpatnības. Maģistra darba plāna termiņu
noteikšana palīdz maģistrantiem apzināt jautājumus, kurus jārisina mācību procesā, lai sasniegtu
studiju programmā paredzētos studiju rezultātus.
Maģistrantus konsultē studiju programmā iesaistītais mācībspēks, profesionālās asociācija
Sporta fizioterapija, jomā iesaistītie praktiķi un maģistra draba zinātniskais vadītājs. Augstskolā ir
labi izveidota virtuālā mācību vide (LSPA Kursu Vadības Sistēma Moodle vidē) kurā ikviens
students varēs iegūt informāciju par savām LSPA maģistrantūras studijām un apskatīt atzīmes,
lasīt tieši viņam paredzētās ziņas un aktuālos notikumus, strādāt e-studijās un sazināties ar cietiem
studentiem. LSPA kursu vadības sistēma studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem
mācību materiāliem, elektroniskajiem testiem, kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu
nodošanai. KVS ir portāls, kurā ikviens students var iegūt informāciju par savām LSPA studijām
un apskatīt atzīmes, piekļūt zinātniskajām datubāzēm, lasīt tieši viņam paredzētās ziņas un
aktuālos notikumus, izmantot forumu kā komunikācijas vidi, strādāt e-studijās un sazināties ar
citiem studentiem, kā arī iepazīties ar jauniem, sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan arī
ar mācībspēku un uzzināt, kādas katrā studiju priekšmetā būs aplūkojamās tēmas un kādas ir
mācībspēka prasības sekmīgai priekšmeta nokārtošanai, ar LSPA normatīvajiem aktiem. LSPA
kursu vadības sistēma studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību
materiāliem, elektroniskajiem testiem, kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai.
Katram mācību priekšmetam plānots izveidot atsevišķu vidi, kurā tiks nodrošināta platforma
diskusijām, kas darbojas kā krātuve mācību resursu (tai skaitā teksta, video, ciparu un audio
avotiem), kas ir būtisks kanāls saitēm uz ārējiem resursiem.
Studiju programmā ir uzņemti absolventi ar bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju
fizioterapeits, ņemot vērā to, ka kontingents būs ar dažādu fizioterapeitisko praktisko pieredzi, tad
nozīmīga studiju programmas daļa ir paplašināt pieredzi praksē ar dažāda līmeņa un vecuma
sportistiem. Studiju programmas klīniskā prakse saistībā ar klīnisko sporta jomu, tiks apstiprināta,
iesniedzot prakses dienasgrāmatu. Novērtēšanas un terapijas metodes atbilst IFSP izvirzītajām
kompetencēm.
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Studējošo studiju programmu apguves vērtēšana LSPA veselības aprūpes studiju virzienā
realizētajā Profesionālā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” notiek
saskaņā ar Izglītības likuma 32. pantu 111 un to nosaka Valsts izglītības standarts112 kas ir
dokuments, kas atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam un mērķgrupai nosaka: izglītojamā
iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, prasības apstiprinātas „Nolikumā par
LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību.”113
Studējošo studiju programmu apguves vērtēšanu organizē saskaņā ar Augstskolu likuma
5.panta 2.punktu, 55.panta 1.punktu, 56. 114 panta 2. punktu, 57. panta 5. punktu, Profesionālās
izglītības likuma 23.pantu, 2014.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 2014.gada
28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 ”Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”, 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.240
„Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, LSPA Satversmi, LSPA nolikumiem,
kārtības noteikumiem un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem.
Vērtējot un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju rezultātus, ievēro šādus
pamatprincipus:
- vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums studiju
rezultātu sasniegšanas vērtēšanai;
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par visu
programmas satura apguvi;
- vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – LSPA nosaka kārtību iegūtā vērtējuma
pārskatīšanai;
- vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus.
Studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi vērtē 10 ballu skalā. Ar vērtējumu
"ieskaitīts/neieskaitīts" var vērtēt arī studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi tādu studiju kursā
noteikto pārbaudījumu ietvaros, kuri nav studiju kursa gala pārbaudījumi.
Studiju rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā ir šādi:
izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz programmas, studiju moduļa vai
studiju kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un dziļu problēmu
izpratni;
teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst programmas, studiju
moduļa vai studiju kursa apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;
ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves
prasības, tomēr atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi
lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā;
labi (7) – kopumā izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves
prasības, tomēr dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi;
gandrīz labi (6) – izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves
prasības, tomēr vienlaikus konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme
izmantot iegūtās zināšanas;
viduvēji (5) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr
konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas;
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gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr
konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto
zināšanu praktiskā izmantošanā;
vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās
situācijās;
ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa
programmas, studiju moduļa vai studiju kursa nav apgūta;
ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu
zināšanu studiju kursā, studiju modulī vai programmā.
Novērtējot studiju rezultātus programmā, studiju modulī vai studiju kursā 10 ballu skalā,
LSPA var paredzēt arī papildu kritērijus konkrēta vērtējuma noteikšanai 10 ballu skalā.
Par sekmīgiem uzskata vērtējumus no "izcili" (10) līdz "gandrīz viduvēji" (4) un vērtējumu
"ieskaitīts".
Programmas noslēdzas ar valsts pārbaudījumiem, kuru sastāvdaļa ir maģistra darba
izstrādāšana un aizstāvēšana un kurus vērtē veselības aprūpes valsts pārbaudījuma komisija
(turpmāk – komisija). Komisija darbojas, kā arī komisijas vadītāju un sastāvu apstiprina saskaņā
ar LSPA Senāta apstiprinātu nolikumu. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
pārbaudījuma komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas
vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju
pārstāvji. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu, studējošajam
jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi - kontroldarbs,
kolokvijs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts un eseja, cits darba veids atbilstoši studiju
kursa specifika), saņemot pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai docētājs var
noteikt arī prasības nodarbību apmeklējumam, kas tiek ietvertas studiju kursa aprakstā. Vietā, kurā
notiek pārbaudījums, ir tiesības atrasties: studējošajiem, kuri kārto pārbaudījumu, docētājiem un
viņu palīgiem, kuri vada pārbaudījumu, LSPA vadības pārstāvjiem, LSPA maģistrantūras
vadītājiem, studiju programmas direktoram un attiecīgās kvalifikācijas vadītājam, atbildīgās
struktūrvienības vadītājam.
Rakstisks eksāmens vienam studējošajam var ilgt līdz četrām astronomiskajām stundām.
Pēc divu stundu darba ir jānodrošina vismaz 15 minūtes ilgs pārtraukums. Mutvārdu eksāmenā
studējošā sagatavošanās laiks ir līdz 60 minūtēm. Studējošā atbildes laiks ir līdz 20 minūtēm.
Studējošajam atkārtoti jākārto eksāmens: ja vērtējums ir zemāks par „4” (gandrīz viduvēji)
10 ballu skalā; ja viņš ir atstādināts no eksāmena. Eksāmenu atļauts kārtot trīs reizes. Trešajā reizē
studiju kursa apguves rezultātus vērtē komisija. Ja studējošais nav ieradies uz eksāmenu noteiktajā
termiņā, docētājs pārbaudījuma protokolā izdara atzīmi “neieradās”, un tā tiek uzskaitīta kā
eksāmena kārtošanas reize. Ja LSPA veselības aprūpes virziena Maģistrantūras vadītājs konstatē,
ka studējošais nav ieradies uz eksāmenu objektīvu iemeslu dēļ, ko apliecina atbilstoši dokumenti,
tad atbilstošo eksāmena kārtošanas reizi anulē. Komisiju atkārtota pārbaudījuma pieņemšanai trīs
docētāju sastāvā ar norādījumu apstiprina LSPA veselības aprūpes virziena Maģistrantūras
vadītājs. Komisiju nav tiesīgs vadīt docētājs, kurš eksāmenu ir pieņēmis iepriekšējās reizēs.
Pārbaudījuma protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs.
Studējošajam atkārtoti jāreģistrējas studiju kursa apguvei šādos gadījumos: studējošais trīs
reizes eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu ir kārtojis nesekmīgi; studējošais atbilstošā
semestra laikā nav izpildījis noteikto prasību apjomu, kas viņam dod tiesības kārtot eksāmenu, un
šo prasību izpilde iespējama, tikai atkārtoti apgūstot studiju kursu. Šīs prasības ir atspoguļotas
studiju kursa aprakstā. Studējošais, kurš ir atstādināts no eksāmena, ir tiesīgs atkārtot eksāmenu
ne ātrāk kā nākamajā semestrī, ja studiju kursa specifika to pieļauj. Eksāmena atkārtota kārtošana,
kā arī kārtošana pēc semestra beigām, ja studējošais semestra laikā nav ieradies uz eksāmenu bez
attaisnojoša iemesla, un atkārtota reģistrēšanās studiju kursa apguvei ir maksas pakalpojumi, kuru
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izcenojumi katram akadēmiskajam gadam tiek noteikti ar LSPA Senāta lēmumu. Vienreizēju
semestra pagarinājumu semestra pārbaudījumu kārtošanai var piešķirt LSPA veselības aprūpes
studiju virziena Maģistrantūras vadītājs. Termiņus nosaka individuāli, ņemot vērā parādu rašanās
iemeslus un apjomu. Nosacījumus un kārtību atkārtotai starppārbaudījuma kārtošanai atbilstoši
studiju kursa specifikai nosaka atbildīgā struktūrvienība, kura nodrošina šo studiju kursu. Šī
informācija ir iekļauta studiju kursa aprakstā. Nav atļauts atkārtoti kārtot pārbaudījumu, ja par to
saņemts pozitīvs vērtējums – ne zemāks par „4” (gandrīz viduvēji). Pretenziju gadījumā par
vērtējumu studiju kursā studējošam ir tiesības, beidzot studiju kursu vienas dienas laikā iesniegt
apelāciju LSPA veselības aprūpes studiju virziena Maģistrantūrā par studiju kursa vērtējumu, ar
lūgumu atļaut kārtot pārbaudījumu studiju kursā, kuru vērtē komisija.

3.6. Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā” (47722) absolventu nodarbinātības perspektīvas
Saskaņā ar Veselības aprūpes statistikas datiem par 2015.gadu115 rehabilitologu un funkcionālo
speciālistu, tai skaitā fizioterapeitu, skaits nav palielinājies kopš 2011. gada. 2015.gadā tas ir 0.5
uz 10 000 iedzīvotāju, kas pēc vidējiem ES datiem praktiski vērtējams kā nepietiekams atbilstošo
speciālistu nodrošinājums Latvijas veselības aprūpes jomas vajadzībām. Ņemot vērā Latvijas
nodrošinājumu ar veselības aprūpes cilvēku resursiem un rezidentu skaita attiecību, var secināt, ka
tuvāko gadu laikā Latvija saskarsies ar ārstu un vidējā līmeņa aprūpes personāla nepietiekamību
Eiropā vidēji ir 1 fizioterapeits uz 1000 iedzīvotāju, kas nozīmē, ka Latvijā vēl nepieciešami
vismaz 2000 fizioterapeitu (2013). Lielākā daļa LSPA absolventu (63,46%) ar vislielāko
varbūtību saglabās esošo darba vietu. 116 Veselības aprūpes virzienā ilgstoši tiek realizēta
sadarbība ar darba devējiem (noslēgti 27 sadarbības līgumi) un regulāri tiek nodrošināta
atgriezeniskā saite no darba devējiem, lai uzlabotu studiju programmu kvalitāti. LSPA saskaņā ar
MK 2016.gada 16.augusta noteikumiem Nr.561 minēto 8.1.1. specifisko atbalsta mērķi "Palielināt
modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu"
īstenos šo mērķi izglītības tematiskajā jomā veselības aprūpe un informācijas tehnoloģijas. Latvijā
un Baltijas valstīs veselības aprūpes speciālisti sporta jomā un pielāgotajā fiziskajā rehabilitācijā
tiek sagatavoti tikai LSPA, gan bakalaura, gan maģistrantūras studiju programmās, lai gan šādas
profesionālās kvalifikācijas speciālistu pieprasījums ir liels, tas saistīts ar nepieciešamību
nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi visa līmeņu veselību veicinošās sporta nodarbībās. Šādu
speciālistu sagatavošana tiek aktualizēta Veselības aprūpes nostādnēs līdz 2030.gadam: „Latvijas
galvenais resurss ir un būs cilvēks (...). Ilgtermiņa attīstība nav iedomājama bez veselīgiem
indivīdiem ar veselīgu dzīves veidu”117.

115

http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/andacilvekresursu_planosana_rehabilitacija.pdf
117
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
116

107

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par
2015./2016.ak.gadu.
-2016-

4.KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA „VESELĪBAS
APRŪPE” ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM UN ILGTSPĒJU
4.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot
vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts
attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju
īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības
telpas veidošanas rekomendācijām.
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam paredz, ka vesels un
darbspējīgs cilvēks ir ilgtspējīgas Latvijas attīstības pamatā. Viena no prioritātēm tajā ir "Cilvēka
drošumspēja". Cilvēka drošumspēju var stiprināt, sekmējot veselīgu dzīvesveidu kā pamatu
dzīves kvalitātei un ilgam mūžam. Rīcības virzienā "Vesels un darbspējīgs cilvēks" norādīts, ka
Eiropas reģionā viens no galvenajiem ietekmējamiem veselības riskiem, kas rada būtiskas
veselības aprūpes un sociālās izmaksas, ir fizisko aktivitāšu trūkums, tādēļ lai novērstu minēto
risku ir jāpalielina cilvēku ieguldījums viņu pašu aktīvā mūža pagarināšanai un labklājībai.
LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstības plāna realizācija saskaņā ar LSPA
attīstības stratēģijā118 izvirzīto mērķu un uzdevumu par studiju procesa un studiju vides attīstību,
sadarbībā ar nozari veidojot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas Veselības
aprūpes studiju virzienā, paredz:
 Tālāk attīstīt un pilnveidot veselības aprūpes studiju virziena bakalaura un maģistra studiju
programmas.
 Apvienojot LSPA katedru, fizioterapijas nodaļas un pētniecisko laboratoriju resursus izveidot
fakultāti Veselības aprūpē sportā un Veselības aprūpes sportā izpētes centru.
 Sadarbībā ar Latvijas un Baltijas AII veidot starptautisku doktorantūras studiju programmu
Veselības aprūpē fizioterapijā un pielāgotajā fiziskajā izglītībā.
 Attīstīt jaunas pirmā līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmas Veselības
aprūpē sportā.
 Izveidot Veselības aprūpes speciālistu profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas
nodaļu.
Studentcentrētās pieejas īstenošana studiju procesā un darba vidē balstīto studiju īpatsvars
nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un 21.gadsimta kompetenču pilnveidi (kritisko un radošo
domāšanu, komunikāciju, starpkultūru prasmes, sadarbības un informācijas izpratību,
pilsoniskumu, globālās un kulturālās perspektīvas izpratību) studiju gaitā. Turpmākā studiju
programmu satura modernizācija notiks sadarbībā ar nozares ekspertiem, profesionālajām
asociācijām un darba devējiem. Studiju procesa kvalitātes vadībā turpmāk vislielākā uzmanība tiks
veltīta akadēmiskās integritātes un ētikas nodrošināšanai, t.i., piecu pamatvērtību godīguma,
uzticamības, taisnīguma, cieņas un atbildības nodrošināšanai LSPA akadēmiskajā kultūrā. Tā ir
plaģiātisma izskaušana un tā ir demokrātiska pārvaldība.
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